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RO   MANUAL DE UTILIZARE 

 
1. Introducere 

 

Stimate client, 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

2. Domenii de utilizare 
 

Acest umidometru ce funcționează cu baterii măsoară umiditatea materialelor precum de ex. lemn și materiale de construcții, 
tencuială, șapă etc. Pentru a obține o precizie cât mai mare a preciziei măsurătorilor aveți la dispoziție mai multe caracteristici 
materiale. Pentru citirea cât mai simplă a valorilor pe displayul LCD aveți la dispoziție o scală tip histogramă, o scală tip indicator 
și afișarea directă a valorilor.  
La conectorul rotund cu blocare automată se poate conecta un senzor extern de măsurători. 
Funcționarea aparatului este posibilă numai cu tipul de baterii indicat. 
Aparatul nu are voie să funcționeze cu carcasa deschisă, respectiv compartimentul bateriilor deschis ori dacă lipsește capacul 
compartimentului bateriilor. Nu sunt permise operații de măsurare în spații umede, în aer liber sau în condiții vitrege de mediu. 
Prin condiții vitrege de mediu se înțelege umezeală, praf și gaze, aburi sau solvenți inflamabili, câmpuri electrostatice puternice.  
Nu folosiți pentru măsurători decât senzori măsurători, respectiv accesorii măsurători care sunt compatibile cu datele tehnice 
ale umidometrului.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță!  
 

3. Conținut colet 
 

 Umidometru 
 3 baterii CR2032 
 Sonde de schimb 

 Capișon de protecție cu adaptor test 
 Adaptor senzor cu conector rotund 

 

4. Explicații simboluri 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

a. Generalități 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
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aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
 

Stimată clientă, stimate client, 
instrucțiunile de siguranță servesc atât protecției dvs. personale, cât și protecției aparatului. De aceea citiți cu atenție 
următoarele puncte înainte de a pune aparatul în funcțiune.  
Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare de funcționare perfectă. Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să 
respecte instrucțiunile de siguranță și de avertizare incluse în acest manual.  
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului.  
 Produsul are voie să funcționeze numai în medii uscate. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Nu-l atingeți niciodată 

cu mâinile umede pentru că se poate defecta.  
 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor! 
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 

pentru copii. 
 Depozitați aparatul și accesoriile sale în așa fel încât să nu ajungă în mâinile copiilor. Pericol de accidentare din cauza 

sondelor aparatului. 
 Nu atingeți niciodată sondele aparatului în timpul unei măsurători. Pericol de falsificare a rezultatelor. 
 În timpul măsurătorilor aveți grijă să nu striviți sau deteriorați obiecte, ca de ex. cabluri. 
 Înainte de orice măsurătoare verificați aparatul de măsură, respectiv sondele pentru a descoperi eventuale daune. Dacă 

descoperiți daune nu mai măsurați cu acest aparat. 
 Nu țineți niciodată sondele de cabluri. Pericol de electrocutare! Produsul se poate defecta. 
 Evitați funcționarea aparatului în apropierea: 

- câmpurilor magnetice și electromagnetice puternice 
- antenelor de emisie sau generatoarelor HF 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 Nu scufundați niciodată aparatul sub apă. Acest lucru poate distruge produsul. 
 Depozitați aparatul numai cu capișonul de protecție montat, căci numai în acest fel pot fi protejate sondele de măsurători. 
 Înainte de a începe să folosiți capacul adaptor cu conectorul rotund curățați în mod temeinic sondele, căci numai în acest fel 

poate fi garantat contactul optim.  
 

b. Instrucțiuni privind bateriile 
 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  
 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă 

acest lucru mergeți imediat la medic. 
 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când manevrați 

aceste baterii/acumulatoare.  
 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 
 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; folosiți 

încărcătoare potrivite. 
 Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 

6. Elementele de control 
 

 
 
 
 
 

1. Capișon de protecție 

2. Sonde 

3. Display LC 

4. Tasta „SET”  

5. Tasta „CLR” 

6. Tasta „MODE” on/off 

7. Adaptor autotest 

8. Senzor de temperatură și umiditate 

9. Conector rotund  
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1. Indicator baterie 

2. Afișare meniu 

3. Modul test 

4. Histograma „MIN/MAX” 

5. Indicator „DRY/MOIST/WET” 

6. Caracteristică lemn 

7. Caracteristică material de construcție 

8. Afișare digitală pentru umiditate în % 

9. Histogramă pentru măsurarea umidității 

10. Afișare pentru temperatură și umiditate  

 

7. Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 

1. Capacitatea actuală a bateriilor este semnalizată de indicatorul stare baterie . 
2. Opriți aparatul de măsură înainte de a începe să înlocuiți bateriile. 
3. Desfaceți șurubul în cruce din partea posterioară a produsului folosind o șurubelniță mică. 
4. Demontați capacul compartimentului baterii. 
5. Dacă este nevoie scoateți din carcasă bateriile descărcate și instalați trei baterii noi de același tip (v. cap. „Date tehnice”) la 

polaritatea corectă. 
6. Reașezați capacul compartimentului baterii și fixați-l cu șurubul.  

 

8. Punerea în funcțiune 
 

După instalarea bateriilor puteți începe măsurătorile. Apăsați tasta MODE timp de minim 2 secunde. Se aprinde displayul LCD, 
iar aparatul de măsură este pregătit de funcționare. 
Pentru a opri aparatul de măsură apăsați din nou tasta „MODE” timp de minim 2 secunde.  
 

Pentru a economisi rezervele de energie ale bateriilor aparatul de măsură se oprește automat după 3 minute de 
inactivitate.  

 

9. Setările 
 

Pentru a ajunge la modul setări apăsați scurt și simultan tastele „SET” și „CLR” cu aparatul pornit.  
Apoi apăsați tasta „MODE” pentru a putea alege între cinci opțiuni (vezi capitolul următor). 
- Compensarea temperaturii („TEMP”) 
- Indicator „DRY” 
- Indicator „WET” 
- Iluminare („LIGHT”) 
- Unitatea de temperatură („UNIT”) 
Modul setări se încheie automat odată cu ultima funcție. Se stochează toate valorile modificate. Dacă se modifică indicatori 
atunci pentru aceștia se vor relua setările din fabricație la următoarea pornire a aparatului de măsură.  
 

a. Compensarea temperaturii 
Umiditatea materialului depinde de temperatura materialului. Aparatul măsoară permanent temperatura ambientală actuală. 
Pentru o precizie mai mare a măsurătorilor puteți seta manual temperatura materialului.  
Apăsați tasta „SET” pentru a mări temperatura afișată și tasta „CLR” pentru a micșora temperatura.  
 

b. Indicator dry/wet (uscat/umed) 
Indicatorii predefiniți pentru măsurarea umidității materialelor de construcție pot fi ajustați. Alegeți cu tasta „MODE” modul 
„DRY” sau „WET”.  
Cu tasta „SET” creșteți valoarea, iar cu tasta „CLR” o scădeți.  
Aparatul de măsură oferă un interval de setare de la 0 la 1000.  
Țineți cont de valorile din tabelul de mai jos.  
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c. Iluminarea 
Alegeți modul „LIGHT” cu tasta „MODE”.  
Prin apăsarea tastei „SET” puteți alege între următoarele funcții:  
AUTO: Iluminarea se stinge după 5 sec. de inactivitate și se reactivează automat prin apăsarea unei taste 
ON: Iluminarea este permanent activată imediat după pornirea aparatului 
OFF: Iluminarea este permanent dezactivată.  
 

d. Unitatea de măsură pentru temperatură 
Cu tasta „MODE” alegeți modul „UNIT”. 
Apăsați tasta „SET” pentru a alege între unitățile de măsură °C și °F.  
 

10. Autotestare 
 

 După pornirea aparatului apăsați de două ori tasta „MODE”. Aparatul de măsură se află în modul test. 
 Țineți aparatul de măsură cu sondele „2” de la adaptorul autotest „7” pe contactul „- T – „.  
 Realizați un nou test la contactul „- B – „.  
Dacă după fiecare test pe display apare o valoare, înseamnă că aparatul de măsură este pregătit de 
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funcționare.  
Dacă în loc de o valoare se afișează „- - - -„ înseamnă că aparatul nu a obținut un rezultat măsurători. Verificați dacă sondele fac 
contact bun cu aparatul de măsură și dacă sunt curate. Dacă este nevoie înlocuiți sondele „2” cu altele noi.  

 
Test OK   Nu sunt posibile măsurători  
 

11. Măsurători 
 

Pentru a măsura umiditatea materialelor apăsați cele două sonde „2” pe material. Simbolul „%” clipește în timpul măsurătorilor. 
Dacă simbolul luminează permanent atunci valoarea măsurată apare în afișarea digitală pentru umiditate „8”.  
Histograma „9” reprezintă simbolic această valoare. 
Suplimentar histograma „4” stochează valorile min/max.  
Pentru a șterge aceste valori apăsați scurt tasta „CLR”.  
Pentru setarea materialelor urmați instrucțiunile din capitolele următoare.  
 

a. Temperatură și umiditate aer 
După ce ați pornit aparatul de măsură apare pe displayul LCD temperatura actuală măsurată a aerului „10”.  
Apăsați tasta „SET” timp de minim 2 secunde. Afișarea trece la valoarea măsurată actual pentru umiditate „10”.  
 

b. Umiditate lemn „WOOD” 
După ce porniți aparatul displayul LCD trece automat în modul „WOOD” pentru măsurarea umidității lemnului. Aveți la dispoziție 
trei caracteristici diferite, presetate („W1” – „W2” – „W3”). Alegeți caracteristica corectă apăsând tasta „SET”.  
Tabelul de mai jos prezintă caracteristica corectă pentru diferite materiale.  
 

Caracteristică lemn 

W1  W2 W3 

Obeche Ilomba Stejar englezesc Afrormosia 

Abura Ipe Plop tremurător Arbore de cauciuc 

Agda  Iroko Placă fibrolemnoasă Imbuia 

Arțar Izombe Placă dură de fibră Kokrodua 

Andiroba Jarrah Placă izolatoare fibrolemnoasă Plută 

Lemn de plută Eucalipt Kauramin Placă aglomerată melaminată 

Mesteacăn Tei Pin Placă aglomerată rășină 
fenolică 

Păr Niangon Cireș Tola roșu 

Black Afara Niove Cireș de mahon  

Fag Carpen Kosipo  

Campeche Nuc american Larice  

Dabema Nu american Limba  

Douglas fir Okoume Mahon  

Douka Lemn de trandafir Meleze  

Dumast englez Pin Parana Hârtie  

Abanos Castan roșu Plop   

Stejar  Gorun Prun  

Stejar roșu Tec Chiparos roșu  

Stejar alb Ienupăr Santal roșu  

Emien Răchită Placă aglomerată  

Arin Cedru Textile  

Frasin Cypress C Lusit Tola  

Frasin american  Ulm  

Frasin japonez  Nuc  

Plop tremurător  Mesteacăn alb   

Molid  Fag alb  

Fag galben  Arțar alb  

Pin galben  Cedru  
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c. Umiditate materiale de construcție „BUILD” 
După ce ați pornit aparatul apăsați o dată scurt tasta „MODE” pentru a trece în modul umiditate materiale de construcție 
„BUILD”. Aici aveți la dispoziție patru caracteristici diferite, presetate („B1“ - „B2“ - „B3“ - „B4“). Alegeți caracteristica corectă 
apăsând tasta „SET”.  
Tabelul de mai jos prezintă caracteristica corectă pentru diferite materiale de construcție. La cap. 9,b veți găsi alte caracteristici 
pentru materialele de construcție.  

  
 

d. Indicator „Wet/Moist/Dry” 
Pe displayul LCD apare suplimentar scala indicator „5”.  
Aceasta permite măsurarea rapidă dacă nu este nevoie de valori precise în %.  

 
Valorile pot fi modificate în modul setări. 
Consultați tabelul de la cap. 9, b pentru diferitele valori. 
Recomandăm valoarea de 70 pentru „DRY” și 850 pentru „WET”.  
 

12. Întreținere și curățare 
 

Cu excepția operațiilor ocazionale de înlocuire a bateriilor aparatul de măsură nu are nevoie de întreținere.  
Nu curățați niciodată aparatul atunci când este pornit. 
Pentru curățare folosiți o cârpă moale, curată, ușor umezită. 
Curățați sondele după fiecare utilizare. În caz contrar măsurătorile vor fi eronate. 
Nu folosiți soluții de curățare agresive. Atunci când curățați carcasa aparatului nu apăsați prea tare pe suprafață sau displayul 
LCD pentru a evita formarea zgârieturilor.  

 

13. Eliminare deșeuri 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul 
că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
 

14. Date tehnice 
 

Alimentare    3 baterie CR2032 
Domeniu măsurare temperatură  -40 °C până la +70 °C 
Domeniu măsurare umiditate  0 până la 100 % 
Domeniu măsurare umiditate lemn  0 până la 30 %vol (± 1 %) 

30 până la 60 %vol (± 2 %) 
Domeniu umiditate materiale construcție 0,1 până la 24 %vol (± 0,5 %vol) 
Tip măsurători    invaziv 
Dimensiuni     139 x 47 x 25 mm (L x l x Î) 
Greutate    100 g 
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Declarație de conformitate 
 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Umidometru pentru materiale Voltcraft FM-400 
Cod produs:   409236 
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
Hirschau, 11 aprilie 2013 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 
Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediția în limba română) 

Toate drepturile rezervate 


