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UMIDOMETRU NON-INVAZIV 

Model MO280 
Cod produs: 123237 

 

Manual de utilizare 
 

Introducere  
Vă mulţumim pentru achiziţionarea umidometrului Extech 
MO280. Acest aparat măsoară şi afişează conţinutul de 
umiditate (%) din lemn, materiale de construcţie şi alte 
materiale, fără ca aparatul să penetreze respectivul material. 
MO280 poate măsura umiditatea din spatele plăcilor de 
ceramică, a diferitelor materiale folosite pentru acoperirea 
podelelor sau pereţilor, dar şi umiditatea obiectelor fabricate 
din materiale textile/lână/hârtie. Manipularea cu multă grijă 
a acestui aparat profesional garantează funcţionarea sa 
fiabilă o perioadă lungă de timp.  
 

Funcţionarea  
Senzorul aflat în partea posterioară a aparatului emite şi 
recepţionează în timpul testării materialului un semnal 
electromagnetic de mică amplitudine. Ecranul LCD afişează 
valoarea medie a umidităţii (în %) până la o adâncime maximă 
de 20 mm. Umiditatea, care se află mai aproape de suprafaţa 
materialului, are o influenţă mai mare asupra valorii medii de 
umiditate decât umiditatea care poate fi măsurată adânc în 
material. Aparatul MO280 este echipat cu funcţia calibrare 
automată şi nu este nevoie de calibrarea umidometrului.  
 

Descrierea aparatului  
1. Valoare măsurători umiditate 
2. Simbol stare baterie 
3. Coduri materiale 0 – 9 
4. Simbol salvare date 
5. Tastatură  
Notă: Senzorul, compartimentul 
baterii şi întrerupătorul ON/OFF 
se află în partea posterioară a 
aparatului.  
 

Manevrarea  
1. Mutaţi întrerupătorul alimentare aflat în partea 

posterioară a aparatului în poziţia ON.  
2. IMPORTANT: Ţineţi aparatul de măsură în sus în aşa fel 

încât senzorul din partea posterioară să nu fie acoperit de 
mâna dvs., de o suprafaţă sau un alt obiect. Dacă aparatul 
emite semnale acustice înseamnă că senzorul este parţial 
sau integral acoperit.  

3. Apăsaţi scurt tasta MEASURE pentru a activa senzorul 
(ecranul LCD se aprinde).  

4. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Up sau Down pentru a 
selecta codul materialului (vezi tabelul). Eliberaţi tasta 
după ce apare codul dorit. Aparatul redă un bip scurt.  

5. Cu senzorul (partea posterioară) orientat în jos apăsaţi în 
mod uniform suprafaţa netedă a materialului pentru a 
realiza măsurătorile. Aşteptaţi un moment şi stabilizați 
aparatul de măsură. Citiţi valoarea măsurată afişată pe 
ecranul LCD.  

6. Semnalele de alarmă ale aparatului sunt redate odată cu 
modificarea valorilor măsurate. Dacă valoarea măsurată 
clipeşte constant în mod rapid şi se aude semnalul de 
alarmă, înseamnă că nu este posibilă măsurarea acestei 
valori, deoarece aceasta se află în afara domeniului 
măsurători. Alegeţi un alt domeniu măsurători prin 
selecţia unui alt cod de material (vezi tabelul).  

7. Apăsaţi tasta HOLD pentru a păstra pe ecran valoarea 
măsurată afişată. Pentru dezactivarea funcţiei apăsaţi din 
nou tasta HOLD.  

8. Atunci când aparatul intră în modul standby apăsaţi tasta 
MEASURE pentru a-l repune în funcţiune. Dacă aparatul 
nu se reactivează sau apare simbolul stare baterie înlocuiţi 
bateria 9 V aflată în compartimentul baterii al aparatului.  

9. Atunci când nu folosiţi acest aparat mutaţi întrerupătorul 
alimentare în poziţia OFF. Acest lucru optimizează durata 
de viaţă a bateriei.  

 

Considerații asupra măsurătorilor  
Grosimea minimă a materialului testat este de 20 mm. Dacă 
bucata din materialul de testat este prea subţire folosiţi mai 
multe bucăţi din acest material pentru a realiza măsurătorile. 
De asemenea, domeniul măsurători al bucății de material 
testat trebuie să fie mai mare decât suprafaţa senzorului 
măsurători al MO280, care este de 40 x 40 mm (1,6 x 1,6’’).  
 

Date tehnice  
Adâncimea max. măsurători: 20mm (0.75”) 
Suprafaţă senzor măsurători: 40 x 40mm (1.6” x 1.6”) 
Baterie: 9 V (compartiment baterii în partea posterioară) 
Ecran: LCD cu modul standby 
Condiţii de funcţionare: 0ºC to 50ºC (32ºF to 122ºF)  
0 to 60%RH (fără condens) 
Dimensiuni aparat de măsură: 70 x 133 x 25.4mm  
Greutate: 160 g (5,6 oz), inclusiv bateria  
 

Înlocuirea bateriilor  
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze 
bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea 
lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substan-
ţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 

produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
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Atenţie  
 Acest aparat nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta 

în mâinile copiilor. Aparatul include componente 
periculoase şi părţi mici, ce pot fi înghiţite de către copii. 
Dacă se întâmplă aşa ceva consultaţi imediat un medic.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului, precum 
şi bateriile, nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea 
pot deveni jucării periculoase pentru copii. 

 Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp 
scoateţi bateriile din compartiment pentru a evita 
scurgerea acizilor din baterii.  

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii/acumulatoare.  

 Nu scurtcircuitaţi bateriile. Nu aruncaţi bateriile în foc.  
 

Coduri pentru lemn şi material  
Măsurători la 23 ˘C (73 ˘F)  

Nr. Denumire Nr. Denumire 

4 Abachi 4 Mahagoni 

5 Abura 5 Arţar cu frunze mari  

6 Afrormosia 5 Arţar roşu 

5 Agba 6 Arţar de zahăr 

4 Anin 6 Lemn de meranti  

5 Frasin 6 Stejar roşu american  

4 Plop 7 Stejar alb 

4 Tei 7 Pecan 

6 Fag 4 Pinul strob 

6 Mesteacăn  4 Pin galben 

4 Cedru himalayan 5 Pin roşu  

3 Cedru atlantic  4 Pin alb 

5 Cireş  4 Plop 

4 Castan 5 Ramin 

3 Plop american 4 Brad roşu de coastă 

4 Chiparos  8 Palisandru 

7 Corn 5 Sassafras 

5 Brad Douglas 4 Molid 

5 Ulm 5 Dud-smochina 

5 Arbore de gumă 
american 

5 Teak 

4 Tsuga 6 Nuc negru 

7 Hickory 4 Salcie 

8 Salcâm 3 In 

5 Shorea  3 Bumbac 

3 Shorea negrosensis 9 Perete uscat  

5 Molift  3 Material textil 

4 Terminalia superba 9 Hârtie 

6 Salcâm nord-american  5 Lemn de placaj 

 
Cod   Domeniu de măsurare  
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Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Umidometru non-invaziv MO-280 
Cod: 123237 
 
respectă următoarele norme sau ordonanţe: 

 
Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 
 
Conform reglementărilor 

 
 
 

 
Loc şi dată  Producător/Nume şi 

semnătură reprezentant autorizat 
 


