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1. Introducere 

Vă mulțumim pentru achiziționarea fotometrului compact PF-3 de la MACHEREY-NAGEL. 

PF-3 este un instrument rapid și puternic pentru utilizarea mobilă. Cu ajutorul instrumentului, 

puteți determina testele noastre VISOCOLOR® și NANOCOLOR®. Ce teste pot fi rulate pe 

instrument depinde de versiunea fotometrului. 

 

1.1. Date Tehnice 

Tip: Fotometru LED cu 3 filtre de interferență 

Lungimi de unda: 450 nm, 530 nm, 590 nm 

Acuratetea lungimii de unda:  ± 2 nm, latimea de banda la jumatate de transmisie 

10–12 nm 

Moduri de masuratoare: Teste MN pre-programate 

Suport pentru cuve: Tuburi de 16 mm OD (diametru exterior) 

Memorie: 50 rezultate 

Afisaj: Afisaj grafic cu display iluminat, 64 x 128 pix, toate 

informatiile importante intr-o clipa: rezultate in 

diferite unitati, data, timp 

Operare: Ghidare a meniului bazata pe pictograme, tastatura 

acuperita cu folie de protectie, selectare a testelor 

din lista cu parametrii 

Alimentare: 3 baterii AA, baterii reincarcabile, interfata USB, 

acumulator intern (optional) 

Carcasa: Rezistent la apa conform , IP 68 certificat 

Dimensiuni: 170 x 95 x 68 mm 

Acest instrument respectă urmatoarele directive: 

- 2006/95/EG - Directiva Tensiune scazuta 

- 2004/108/EG - Directiva EMV 
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2. Masuri de siguranta 

Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime manualul înainte de utilizarea instrumentului. 

Vă rugăm să respectați toate comentariile. Nerespectarea acestor informații poate dăuna 

utilizatorului sau deteriora instrumentul. Pentru a nu compromite siguranța masuratorilor 

instrumentului, acesta nu poate fi folosit în oricare alt mod decât cel descris în acest 

manual. 

 

 
2.1. Siguranta chimica/biologica 

Cand utilizati instrumentul, poate fi necesar să utilizati chimicale periculoase sau probe 

biologice daunatoare. Vă rugăm să urmati instructiunile urmatoare atunci când utilizati 

instrumentul: 

• Vă rugăm să citiți toate informațiile privind pericolele și măsurile de siguranță din fișele tehnice 

de siguranta și de pe pachetele cu soluțiile cu care lucrati. 

• Toate soluțiile utilizate trebuie să fie eliminate în acord cu normele și reglementările naționale. 

• Tipul echipamentului de siguranță trebuie să fie în conformitate cu concentrația și potențialul 

de pericol al substanței utilizate. 

 

 

2.2. Siguranta mecanica 

In cazul in care carcasa este deteriorata, trebuie sa ne trimiteti instrumentul pentru reparatii. 

In caz contrar, functiile instrumentului si rezultatele nu mai pot fi garantate. In cazul in care 

cablul USB este deteriorat in timp ce instrumentul este alimentat prin intermediul cablului USB, 

trebuie sa opriti utilizarea cablului si sa il schimbati imediat. 

 

 

2.3. Utilizare necorespunzatoare 

Fotometrul PF-3 este conceput special drept dispozitiv de analiza fotometrica pentru testele 

MACHEREY-NAGEL.  

In cazul utilizarii necorespunzatoare de catre personal nepregatit, MACHEREY-NAGEL 

declină orice solicitare privind garanția. 
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3. Pregatirea 
 

3.1. Continutul pachetului 

Deschideți cu grijă ambalajul. Dacă lipsesc piese sau acestea sunt deteriorate, contactați 

distribuitorul sau serviciul nostru tehnic (a se vedea 12.5). În funcție de versiune, instrumentul 

poate veni într-o cutie de carton sau in valiza. Valiza poate conține reactivi. 

 

3.2. Mediul de lucru / set-up 

Instalati instrumentul doar intr-o locație adecvată. Temperatura de funcționare variază intre 5-

50 °C, umiditatea poate fi de până la 90%. Protejati instrumentul de lumina directă a soarelui 

și fluctuatii de temperatură puternice. 

 

3.3. Interfata / alimentare 

Instrumentul dispune de un port USB pentru alimentarea cu energie și export de date. Interfața 

este localizata sub capacul compartimentului pentru baterie din spatele instrumentului și 

poate fi deschisa cu o șurubelniță. 

 
 

Inițial, instrumentul este echipat cu 3 baterii de tip AA. Puteți, de asemenea sa folositi baterii 

reincarcabile sau un Accu-pack opțional (REF 919 391), care poate fi încărcat prin interfața 

USB. Deasemenea, este posibil să utilizati instrumentul doar prin portul USB. 
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4. Utilizarea 
 

4.1. Pornirea instrumentului 

Apăsați butonul cu simbolul On/Off o dată. Instrumentul porneste și ecranul este iluminat. 

Puteti vedea numele instrumentului și versiunea de firmware. În timpul fazei de pornire, 

instrumentul efectuează, de asemenea, o auto-verificare. Apoi, instrumentul trece direct în 

modul de măsurare. 

4.2. Ghidarea utilizatorului 

Instrumentul este proiectat pentru o utilizare ușoară și intuitivă. Ghidarea utilizatorului se 

bazează în întregime pe icoane, ce pot fi activate prin intermediul a patru butoane pozitionate 

sub ecran. 

 

 
 

Chiar si ecranul este împărțit în trei zone. Primul rand prezinta data și ora, precum și starea 

de incarcare a bateriei. În mijlocul ecranului puteți vedea datele reale, cum ar fi rezultate sau 

pictograme de meniu. Ultimul rand conține activitatea icoanelor. Icoanele reprezintă  

întotdeauna o funcție concretă, care poate fi accesata cu butoanele xxxxxxxxxx. Atunci cand 

parasiti meniuri prin intrarile sunt salvate. Daca parasiti meniul prin , niciuna 

dintre selecțiile dvs. nu sunt activate sau salvate. 
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4.3. Explicatia icoanelor 

 

 
 

5. Masuratoarea 

 
5.1. Selectarea testului 

Pentru a începe o măsurătoare, în primul rând trebuie să selectați testul respectiv. Puteți face 

acest lucru cu ajutorul săgeților  . 

În mod normal, toate Testele VISOCOLOR®, care sunt activate pentru versiunea dvs. de PF-

3, sunt activate in partea superioara a meniului ca favorite. Aceste teste pot fi activate sau 

dezactivate (vezi 6.1). Toate testele NANOCOLOR® sunt inițial dezactivate, dar pot fi activate 

in orice moment, prin intermediul setari meniu. 

Unele teste dispun de mai multe sub-metode pentru a arăta diferite unități. Aceste sub-metode 

sunt salvate în instrument drept un test normal. Astfel, puteți alege cu exactitate unitatea / 

sub-metoda potrivita care este relevanta pentru măsurătorile dvs. 

*Notă: Vă recomandăm să alocați măsurătorile preferate pe nivelul de meniu superior atunci 

când utilizați prima data instrumentul, astfel încât să puteți măsuara testele de care aveți 

nevoie pentru munca dvs. rapid și ușor. 

 

5.2. Teste aditionale 

În multe cazuri, lungimile de undă proiectate pentru fiecare versiune a instrumentului permit 

si determinarea de teste și parametrii suplimentari, ce nu sunt inclusi în versiunea inițială 

instrumentului. 

Dacă sunt disponibile, puteți descărca astfel de teste gratuit de pe internet și le puteti adăuga 

cu un mic instrument software pe fotometru. Puteti găsi software-ul respectiv și o listă cu teste 

disponibile pe www.mn-net.com/PF-3. 

 

 

 

http://www.mn-net.com/PF-3
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5.3. Testele VISOCOLOR® si NANOCOLOR® 

PF-3 este proiectat pentru a rula atât kituri de testare VISOCOLOR® cat și NANOCOLOR®. 

Pentru testele VISOCOLOR®, oferim un manual cu instructiuni cu pictograme. Manualul este 

inclus in versiunile de valiza a instrumentului și disponibil pentru descărcare pe www.mn-

net.com. Instrucțiunile privind modul de a rula testele NANOCOLOR® pot fi găsite în 

instrucțiunile respective ale kiturilor. 

O diferență suplimentară între cele două sisteme de testare este aceea ca Kiturile 

VISOCOLOR® necesită întotdeauna măsurarea valorii goale, în timp ce, pentru aproape toate 

testele NANOCOLOR® valoarea goala este pre-stocata în instrument, permițând astfel 

măsurători directe. De asemenea,  puteti salva o măsuratoare zero pentru toate testele 

VISOCOLOR® cu funcția noastră de "0-Set", astfel încât sa efectuati o măsurătoare zero doar 

o singură dată, atunci când utilizati kituri de testare VISOCOLOR® (a se vedea 5.4.2). În afară 

de parametrii diferiți, testele VISOCOLOR® și NANOCOLOR® sunt marcate întotdeauna cu 

adaosul de "NANO" sau "VISO", și cu un număr de 4 cifre. Numărul este unic pentru fiecare 

test și se referă la numărul REF. Pentru testele NANOCOLOR®, numărul începe întotdeauna 

cu u 0, în timp ce testele VISOCOLOR® sunt indicate cu 5. 

 

5.4. Masuratoarea 

Pentru a măsura un test, se prepară proba (și valoarea goala, dacă este necesar) în 

conformitate cu instrucțiunile testului. Apoi, efectuați următoarii pași (în cazul în care nu este 

necesara o valoare goala, puteți ignora pasii 2-4). 

 

1. Selectati Testul 

 

2. Introduceti tubul cu proba de apa in instrument (aceasi apa pe care doriti sa o analizati) 

3. Apasati  

 

4. Scoateti tubul cu proba de apa 

 

 

5. Introduceti tubul cu proba de apa si reactivi (conform pictograme) 

6. Apasati  

 

7. Rezultatul este afisat 

 

 

8. O dată ce ați scos tubul, rezultatul este salvat în memoria instrumentului 
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Dacă rezultatul este în afara domeniului de măsurare, instrumentul va afisa < sau > și cea 

mai mică valoare a domeniului de măsurare. Dacă o valoare a măsuratorii a fost determinată 

cu o metodă a cărei calibrari a fost ajustată, rezultatul va fi afișat cu un simbol de exclamație 

chiar lângă valoarea de măsurare. Pentru ștergerea ajustarii calibrarii unei metode, calibrarea 

oferită din fabrică trebuie să fie recuperata (vezi 6.10). 

 

5.4.1. Aria de măsurare 

În plus față de rezultat, instrumentul poate afișa opțional o bara cu aria de măsurare, pentru 

a verifica unde se situeaza rezultatul in termenii ariei de masurare a testului. In mod implicit, 

functia nu este activă, dar se poate activa sau dezactiva, respectiv în setări (a se vedea 6.8, 

pagina 25). 

 

5.4.2. Funcția "0-Set" 

În general, toate testele VISOCOLOR® necesită o măsurare zero. Prin urmare, dacă inlocuiți 

testele, trebuie sa efectuați o noua masurare zero. Dacă executați testari succesive pentru 

parametrii diferiți de la aceeași probă, puteți seta o măsurare zero pentru toate testele 

VISOCOLOR® ulterioare, ceea ce înseamnă că trebuie sa efectuati masurarea zero o singura 

data. Dacă funcția de "0-Set" este activată și ați efectuat o măsurare zero, puteți selecta un 

test diferit, introduceți tubul de măsurare direct si rulati măsurarea prin apasarea . 

Dacă măsurati un "zero nou", aceasta il va suprascrie peste primul si va fi stocat drept 

următoarea valoarea zero. După ce opriti instrumentul, valoarea "0-Set" este pierduta și 

trebuie sa măsurați un nou zero. În mod implicit, funcția nu este activă, dar se poate activa 

sau dezactiva, respectiv în setări.  

*Notă: Vă recomandăm să utilizați numai aceeași măsurare zero, ca bază pentru măsurători 

diferite în cazul în care testele sunt foarte asemănătoare. Dacă nu sunteți sigur ca 

similitudinea este adecvată, recomandăm întotdeauna măsurarea unui nou zero pentru 

testele noastre VISOCOLOR®. 
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6. Setari  

Puteți găsi meniul de setări la nivelul de meniu superior folosind săgețile . 

Pentru a intra în meniul de setări, alegeți icona corespunzătoare și apăsați butonul de activare 

. 

6.1. Activare / dezactivare teste   

În acest meniu, puteți decide ce teste sunt selectate ca favorite în nivelul de meniu superior. 

Pentru a naviga printre aceste teste, utilizati . Apasati  pentru a activa 

sau dezactiva un test. Simbolul din partea dreapta de sus indica daca testul este activ sau nu. 

 

6.2. Data   

În meniul de data, puteți seta data. De îndată ce selectați meniul, veți vedea data curentă. 

Primul număr este evidențiat și poate fi ajustat prin intermediul butonului . Cu butonul 

 puteți parcurge cifrele individuale ale datei. După ce ați stabilit data, puteți alege 

formatul datei folosind tastele  din optiunile: 

• dd.mm.yyyy 

• mm/dd/yyyy 

• yyyy-mm-dd 

 

6.3. Ora   

În meniul de ora, puteți seta ora. De îndată ce selectați meniul, veți vedea ora setata in 

prezent. Primul număr este evidențiat și poate fi ajustat prin intermediul butonului . 

Cu butonul  de pe partea dreapta puteți parcurge cifrele individuale ale orei. După 
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ce ați setat ora, puteți regla formatul orei prin . Puteți alege între modul de 24 

de ore și 12 de ore. Apasati butonul de activare  pentru a salva modificarile. Daca 

parsiti meniul prin  , optiunile dvs. nu sunt salvate. 

 

6.4. Timp de reactie  

În meniul timpului de reacție, puteți decide dacă instrumentul ar trebui să afișeze timpul de 

reacție pentru testul pe care l-ați selectat și serveste drept o funcție contor. Daca timpul de 

reacție este dezactivat, puteți începe măsurarea imediat.Puteți activa/ dezactiva timpul de 

reacție folosind butonul . 

*Nota: Daca timpul de reactie este activ, apasati de doua ori  pentru a incepe o 

masurare inainte de timp. 

 

6.5. Oprire automata   

În meniul de oprire automata, puteți seta dacă și când instrumentul se opreste în mod automat 

după o anumită perioadă de timp. Folosiți  pentru a alege între 4 optiuni diferite 

de timp (5, 10, 15, 20 min) și modul continuu (∞). Apasati butonul de activare  pentru 

a salva modificarile. Daca parsiti meniul prin , optiunile dvs. nu sunt salvate. 

 

6.6. Update   

În cazul în care doriți să actualizați instrumentul, trebuie sa activati optiunea "update" din 

meniul de actualizare. Dacă există actualizări disponibile, le puteți găsi online pe pagina 

noastră www.mn-net.com/PF-3 . Instrucțiuni mai detaliate cu privire la actualizări pot fi găsite 

pe pagina web. 

 

 

http://www.mn-net.com/PF-3
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6.7. Calibrare   

În meniul de calibrare, puteți calibra instrumentul. În mod normal, PF-3 nu are nevoie să fie 

calibrat. În cazul în care o calibrare este necesară, apăsați  pentru a începe procesul 

de calibrare. Un nou afișaj va aparea si vă va cere să introduceți tubul de calibrare. Apăsați 

 pentru a incepe calibrarea. Odată ce calibrarea este completă, puteți iesiți din meniu 

prin . 

 

6.8. Intervalul de măsurare  

După cum este descris în secțiunea de măsurare, instrumentul poate afișa, opțional, un 

interval de măsurare pentru a verifica unde se situeaza rezultatul fata de intervalul de 

măsurare al testului. În meniul ariei de măsurare, puteți activa / dezactiva bara folosind 

butonul . 

 

6.9. Funcția "0-Set"  

După cum este descris în secțiunea de măsurare, instrumentul poate stoca, opțional, o 

valoare zero pentru toate testele următoare VISOCOLOR®. În meniul de funcții "0-set", puteți 

activa / dezactiva funcția folosind butonul . 

 

6.10. Reglarea calibrării   

Dispozitivul PF-3 este calibrarat din fabrica de catre MACHEREY-NAGEL și pot fi folosit cu 

ușurință, fără nevoia unei calibrari facute de catre utilizator. Instrumentul de reglare a calibrarii 

poate fi utilizat pentru a satisface cerințele de reglementare . Prin urmare, calibrarea din 

fabrică a metodelor VISOCOLOR® și NANOCOLOR® pot fi reglate cu un standard in meniul 

"calibration adjustment". Puteti alege ca testul sa fie adaptat prin apasarea . 

Confirmati cu  si introduceti valoarea goala in slotul cuvei si apasati butonul 

. Dupa aceea, introduceti standardul de reactie si apasati . Valoarea afisata poate fi 
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acum schimbata cu butonul . Butonul poate fi utilizat pentru a schimba cifra 

care urmează să fie editata. Reglarea calibrarii standard poate fi facuta numai in aria de 

masurare a testului. Asadar, introducerea valorii zero nu este permisa. Va rugam sa confirmati 

intrarea cu . Noul buton  o sa apara pe ecran, indicand reglarea calibrarii 

pentru test. Pentru a restabili calibrarea oferita din fabrica, trebuie sa confirmati butonul 

. Butonul va disparea si testul va fi efectuat din nou cu calibrarea oferita de catre 

MACHEREY-NAGEL. Dupa reglarea calibrarii sau eliminarea acesteia, puteti parasi meniul 

cu butonul . Daca reglarea calibrarii a fost facuta pentru o metoda, rezultatele 

masurate cu aceasta metoda vor fi afisate cu un semn de exclamatie in afisajul de masurare, 

precum si in memorie. 

*Sfat: Va recomandam sa utilizati calibrarea oferita din fabrica si sa nu o schimbati. Calibrarea 

poate fi modificată conform cerințelor de reglementare. Pentru procedura de reglare a 

calibrarii vă recomandăm să folosiți un standard cu o valoare situată în partea superioară, a 

treia de sus din aria de măsurare pentru a reduce eroarea de calibrare la minim. 

 

7. Memorie  

PF-3 are o memorie interna de pana la 50 de măsuratori. În plus, față de rezultatul actual, 

instrumentul salvează data și timpul măsurarătorii. Dacă memoria este plină, instrumentul 

suprascrie noul set de date peste cele mai vechi date existente. 

 

7.1. Afisarea memoriei   

În meniul de afișare al memoriei, puteți găsi toate rezultatele salvate. Puteți naviga între 

rezultate folosind . În partea superioară din colțul dreapta al ecranului, veți 

vedea numărul de intrare și numărul total de salvari. Daca o valoare din memorie este indicata 

cu un semn de exclamare, valoarea a fost măsurată cu o metodă, a cărei calibrări din fabrică 

a fost ajustată de către utilizator (a se vedea 6.10). 

 

7.2. Exportul datelor  

Puteți exporta datele din memoria instrumentului catre un PC. Această opțiune este afișată 

numai pe ecran dacă instrumentul este conectat la un calculator prin portul USB. Pentru a 

face acest lucru, conectați instrumentul la portul USB al computerului (a se vedea 3.3). Pentru 
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a transfera datele, MACHEREY-NAGEL oferă un software special si gratuit pentru exportul 

datelor. Puteți descărca software-ul respectiv de pe www.mn-net.com/PF-3 . Puteți găsi toate 

informațiile suplimentare în instrucțiunile softwareului, care sunt, de asemenea, disponibile pe 

site-ul nostru. 

 

8. Metode speciale definite de utilizator 

În afară de testele pre-programate VISOCOLOR® si NANOCOLOR®, în instrumentul PF-3 

pot fi stocate până la zece metode suplimentare definite de utilizator. Pentru crearea și 

administrarea metodelor speciale definite de utilizator trebuie să instalați software-ul de export 

de date NANOCOLOR®, care este disponibil gratuit pe pagina MACHEREY-NAGEL, 

www.mn-net.com/PF-3 . Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați manualul 

software-ului al datelor de export, care poate fi descărcat gratuit de site-ul nostru. 

 

9. Curatarea instrumentului 

Curățați carcasa instrumentului cu o cârpă umedă. Ștergeți stropii cât mai curând posibil. 

Curățați și uscați slotul cuvei cu o carpă moale din bumbac. În general, tuburile și fotometrul 

trebuie să fie păstrate curate întotdeauna. Curățați tuburile cu o cârpă fără scame. 

 

10. Monitorizarea inspectiei echipamentului 

Precizia fotometrică a instrumentului PF-3 poate fi testată cu soluțiile colorate NANOCHECK 

(REF 925 701), furnizate de MACHEREY-NAGEL. Fișa de evaluare adecvată poate fi 

descărcată de pe pagina noastră www.mn-net.com . 

 

11. Depanare 

 
 

 

 

http://www.mn-net.com/PF-3
http://www.mn-net.com/PF-3
http://www.mn-net.com/
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12. Service 
 

12.1. Piese de schimb si accesorii (se comanda separat) 

 
 

12.2. Eliminare 

În conformitate cu reglementările legale locale și naționale (Directiva UE 2002/96 /CE), 

compania MACHEREY-NAGELelimina in mod corespunzator instrumente. 

*Notă: Începând cu luna august 2005, eliminarea folosind locatii de eliminare publice nu mai 

este permisa. 

 

12.3. Garantie 

Perioada de garanție este de 24 luni. Factura comercială originala servește ca document de 

garanție și trebuie să fie prezentat în caz de reclamaţie in timpul perioadei indicate. Garanția 

nu este valabilă în cazul utilizarii necorespunzătoare și garanția nu acoperă defectele cauzate 

de sursa de alimentare externă. Garanția se limiteaza la reparatia pieselor defecte sau, la 

discretia noastra, înlocuirea cu un instrument nou. Orice pretenții de garanție nu influențează 

perioada de garanție totală de 24 de luni. Dreptul de retragere nu există. Alte plângeri sunt 

excluse și acestea include  în special cererile de despăgubire cauzate de daune directe sau 

indirecte. În plus Termenii nostri actuali și Condițiile de Vânzare de Mărfuri ce sunt imprimate 

pe listele de prețuri se aplică. 

 

12.4. Utilizare Generala 

Utilizați instrumentul numai in conformitate cu instrucțiunile pentru analiza testelor 

MACHEREY-NAGEL. Va rugam sa nu deschideti instrumentul si sa nu faceti alte modificari 

neautorizate. Instrumentul este un dispozitiv de măsurare foarte sensibil cu mare precizie 

pentru evaluarea fotometrică a testelor Macherey-NAGEL. Modificările neautorizate sau 

deschiderea instrumentului într-un mod nepotrivit poate duce la dereglări ale componentelor 

optice ale Dreptul de retragere nu există. Alte plângeri sunt excluse și acestea includ în special 
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cererile de despăgubire cauzate de daune directe sau indirecte. În plus Termenii nostri actuali 

și Condițiile de Vânzare de Mărfuri ce sunt imprimate pe listele de prețuri se aplică  

instrumentului, sau deteriorari similare, care, la rândul său, pot duce la rezultate eronate. 

Note: Due to the reasons stated above, MACHEREY-NAGEL declines any responsibility for 

the correct functioning of the instrument if it has been opened or used improperly and objects 

to any warranty claims made in such a case. MN’s warranty and liability obligations as to 

product(s) or to any party on account thereof shall be void and of no effect if the product(s) or 

any part thereof have been subject to unauthorized change, abuse, misuse, accident or 

alteration, unauthorized application or installation not in compliance with the product(s) 

specifications as set forth in the product leaflets / instructions hereof (“unauthorized action”) 

and such unauthorized action resulted in the non-conformance or defect of the product(s). 

 

12.5. Contact 

  

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 
Neumann-Neander-Str. 6–8 

52355 Düren, Germany 
Tel.: +49 24 21 969-0  

sales@mn-net.com  · www.mn-net.com 

ADIS INTERNATIONAL SRL 
Calea Crangasi nr. 48, Bucuresti, Romania 
Tel.: +40 220.66.30 · Fax: +40 220.66.30 

office@adis-international.ro 
www.adis-international.ro 
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