
UMIDOMETRU DIGITAL 
MANUAL DE FUNCȚIONARE  

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Înainte de a utiliza produsul citiți acest 
manual. Manualul vă va îndruma cu privire la modul de utilizare și verificare, astfel încât să 
beneficiați de robustețea și durabilitatea produsului. Aparatul este unul delicat, care este utilizat 
pentru măsurarea conținutului de umiditate din lemn, bambus, hârtie etc. 
CARACTERISTICI: 
* Afișaj LCD digital de dimensiuni mari
* Interval: 5% până la 40%
* Rezoluție: 1%
* Rezoluție înaltă și răspuns rapid
* Reținere a datelor citite
* Simbolul și afișajul unității pot reda valorile în mod comod
* Simbol baterie descărcată:
* Putere: o baterie de 9V
* Dimensiune:  129×63×32mm
* Greutate: aprox. 116g (inclusiv baterie)
*  Temperatură de lucru:  de la 0°C  până  40°C
    (de la 32°F  până  104°F); de la 0  până  70%RH 
DESCRIEREA PANOULUI FRONTAL  
1. Capac protecție sondă
2. Sondă de măsurare
3. Buton de renținere a datei
4. Buton de pornire
5. Ecran LCD
6. Capac baterie

METODA DE MĂSURARE 
A. Apăsați butonul de alimentare pentru a activa umidometrul, apoi introduceți pinii în obiect
aprox. 5mm, pe ecranul LCD se va afișa conținutul de umiditate din obiectul respectiv.
B. Apăsați butonul „HOLD”, apoi puteți reține valoarea curentă cu simbolul , pentru a 
anula funcția hold, apăsați din nou „ HOLD ”. 
C. După măsurare, apăsați butonul „POWER”, opriți alimentarea și repuneți capacul de protecție
al sondei, apoi măsurarea este finalizată.
NOTE
1. Pinii sunt foarte ascuțiți și copiii nu trebuie lăsați să se joace cu sonda.
2. Nu îndreptați pinii către oameni sau animale, pentru a evita rănirea persoanelor din jur atunci
când utilizați produsul.
3. Aparatul are o rezistență ridicată și este un bun izolator. Păstrați-l uscat și curat când îl



depozitați, astfel încât să asigurați acuratețea măsurătorilor atunci când îl utilizați. 
4. Când puterea bateriei nu este suficientă, ecranul LCD va afișa simbolul  „        ”,  
și este necesară înlocuirea acesteia cu o baterie nouă de 9V. 
5. Scoateți bateria dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.  
6. Are un impact mare asupra umidității lemnului în anumite condiții, cum ar fi lemn special, 
temperatură diferită, lemn crescut în locuri diferite. Umidometrul se bazează doar pe un tip de 
lemn și nu dispune de funcție de corecție pentru lemn special, temperatură diferită, lemncrescut în 
locuri diferite. Prin urmare, umidometrul va indica o valoare de măsurare diferită. 
 
 
 
Luați o șurubelniță hexagonală de 5 mm, puneți-o pe baza sondei, rotiți în sens invers acelor de 
ceasornic, până la următoarea răsucire; scoateți sonda, strângeți în sensul acelor de ceasornic cu o 
șurubelniță hexagonală de 5 mm, până se fixează pe umidometru. 


