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1.Bun venit  

  

Vă mulțumim pentru achiziția produsului nostru.  

Suntem încrezători că vă veți bucura pe deplin de caracteristicile deosebite pe care le au produsele 

noastre si le veți găsi utile și simplu de utilizat.  

  

2. Prezentare generală asupra produselor  

  

2.1 Conținutul pachetului  

  

În pachet se găsește termometrul non-contact. 

Termometrul funcţioneză cu 2 baterii AAA de 1.5V care nu sunt incluse.  

  

2.2 Prezentare generală asupra termometrului non-contact  

Netum ET-900 este un termometru Non-Contact care citeste rapid cu ajutorul tehnologiei Infrarosu 
temperatura corpului fara a trebui sa existe atingere directa dintre termometru si persoana masurata. 

Termometrul Netum ET-900 are dimensiuni reduse, usor, ergonomic, portabil si simplu de utilizat. 
Termometrul este conceput pentru a oferi masuratori de precizie in timp real. 

Doua moduri inteligente de lucru 

 

 Citire temperatura corp 

- Cele mai recomandate zone de citire sunt: fruntea si urechea. 

- Masoara temperaturi intre 32°C si 42,5°C (89,6°F si 108,5°F). 

Citire temperatura obiecte, cum ar fi: cani, lichide (ceai, lapte, apa), produse alimenatre, biberoane, 
suprafete, etc. 
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- Masoara temperaturi intre 0°C si 100°C (32°F si 212°F). 

- Trebuie sa aveti in vedere faptul ca aparatul masoara temperatura de la suprafata obiectelor. 
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2.4 Specificații  

  

• Dimensiuni: 150 x 95 x 44 mm  

• Greutate: 125 g  

• Temperatura de lucru: 10 - 40 ℃  

• Baterii: 2 x AAA  

• Distanta de masurare: intre 3 si 5 cm 

• Viteza masurare: 0,55 sec 

• Interval masurare temperatura corp: intre 32 si 42.5 grade Celsius 

• Interval masurare temperatura obiecte: intre 0 si 100 grade Celsius 

• Culoare: albă  

3. Instrucțiuni de utilizare  

3.1 Semnificații ale pictogramelor 

Semnificația pictogramei Numar Descriere 

Mod măsurare 1 Măsurarea temperaturii obiectelor 

2 Măsurarea temperaturii corpului 

Valoarea afișată 3 Valoarea temperaturii 

Simbol baterie descărcată 4 Dacă este afișat | baterie scăzută 

Nu este afișat | baterie suficientă 

Locație stocare 5 Număr grupuri măsurate 

Stocare temperatură 

anterioară 

6 Afișare temperatură măsurată anterior 

Unitate de măsură 7 Fahrenheit /Celsius 

Simbol sunet 8  
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3.3 Utilizarea aparatului 

Setare mod de lucru: Surface/Body 

 

Surface - masurare temperatura obiecte si suprafete in general 

Body - masurare temperatura corp uman 

 La deschidere termometrul este setat automat pe modul de lucru Surface - in coltul din dreapta sus a ecranului 

va fi afisat Surface Temp. 

 Apasati scurt butonul SET pentru a trece in modul Body - in coltul din dreapta sus a ecranului va fi afisat Body. 

 Pentru a schimba iar modul de lucru mai apasati inca o data scurt butonul SET si termometrul va trece din nou 

in modul Surface - si tot asa treceti dintr-un mod de lucru in altul. 

 

Setarea unitatii de masura a temperaturii: °C / °F 

 

 Apasati butonul SET pentru 2 secunde si pe ecran va aprea simbolul F1 

 Apasati butonul + pentru a schimba unitatea de masura din C (Celsius) in F (Fahrenheit) 

 Valoarea implicita a setarii este C (Celsius). 

 

Setarea temperaturii de alarma: 37°C - 42°C 

 

 Apasati butonul SET pentru 2 secunde si pe ecran va aprea simbolul F1 

 Apasati butonul SET scurt inca o data si pe ecran va aprea simbolul F2 

 Apasati butoanele + sau - pentru a schimba temperatura de alarmare. 

 Valoarea implicita a setarii este 38°C (Celsius). 

 

Setarea temperaturii de calibrare: 0°C - 3°C 

 In functie de conditiile de mediu in care este operat termometrul, cum ar fi temperatura si umiditate este posibil 

ca termometrul sa necesite o calibrare pentru o masurare cat mai precisa. 

 Apasati butonul SET pentru 2 secunde si pe ecran va aprea simbolul F1 

 Apasati butonul SET scurt inca de 2 ori si pe ecran va aprea simbolul F3 

 Apasati butoanele + sau - pentru a schimba temperatura de ajustare. 

 Valoarea implicita a setarii este 0,8°C (Celsius) si ar trebui corespunda pentru o clima temperata. 
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4. Specificații tehnice  

  

4.1 Modelul HH-1  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici   Valori   

Smart Power Saving 

  

Auto inchidere ecran dupa 15 

secunde 
  

Alimentare cu baterii   2  x AAA 1,5V   

Distanța de măsuarare       Intre 3 si 5 cm         

Memorie măsurători   32 de valori     

Interval de măsurare 

   

Măsurare temp. obiecte: 0 - 100 °C 
  

Temperatura mediului  

în care funcționează   
Între 10 și 40 de grade   

Umiditatea   mediului în  

care funcționează   
Între 10 și 80% fără condens   

Dimensiuni   150  x 95 x 44 mm   

Greutatea (exclusiv  

bateriile)   
125 g 

5 

  

  

Măsurare temp. corp: 32 – 42.5 °C 
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5. Alte informații utile  

  

5.1 Probleme care pot apărea și rezolvările recomandate  

  

• Aparatul nu pornește  

Dacă aparatul nu pornește după apăsarea repetată a comutatorului On/Off verificați următoarele:  

o Dacă bateriile sunt montate corespunzător polilor plus/minus. o Daca bateriile nu sunt 

consumate.  

• Displayul LCD afișeaza „LO” sau „HI” 

o Verificați obiectul pe care îl măsurați.  

o Persoana căreia încercați să îi măsurați temperatura are fruntea umedă/transpirată sau are 

cosmetice aplicate.  

o Verificați dacă valoarea implicită a setării este 0.8 grade Celsius 

o Mediul în care dispozitivul operează nu se încadrează în parametrii de funcționare 

o Verificați ca distanța de la care se efectuează măsurarea să fie între 3 si 5 cm. 

 

Pentru oricare alte probleme legate de o funcționare defectuoasă a aparatului vă rugăm să ne contactați 

prin email la adresa: office@nexy.ro . Trimiteți-ne aici o cerere de service în care să ne explicați problema 

întâmpinată.  

Pentru a trimite produsul la service prin curierat trebuie să-l ambalați corespunzător (de preferat în ambalajul 

original) pentru a i se putea garanta integritatea produsului pe timpul transportului.   
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5.3 Declarație de conformitate UE   

  

Tipul de produs: Termometru Non-Contact 

Identificare produs: Termometru Non-Contact cu Infrarosu, Netum, ET-900 

Noi,  Nexus Media srl 

 Sos. Bucium 80A, Iasi 

 

Declarăm pe propria răspundere că produsul susmenționat este în conformitate cu cerințele esențiale 

aplicabile ale Directivei 2014/30/UE (aplicabila in România prin HG 740/2016) și că toate seriile de teste 

radio esențiale au fost efectuate. 

 

Standarde aplicate: 
 

• Sănătate - protejarea sănătății și siguranței oamenilor și a animalelor domestice, precum și 
protejarea proprietății 

 
o EN 60601-1-2:2015 

 

• Acest produs respectă și cerințele aplicabile ale următoarelor directive: 
 
- Directiva 2014/30/EU  (RoHS - restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase) 

 
 

Conformitatea acestui produs cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/30/UE privind echipamentele 
radio a fost verificată de următorul organism: 
 
Shenzhen SEM Test Technology Co., Ltd. 

1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Liuxian 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101). 
Date of Issue: 2020-03-16  
Report Number: WTX20X03009541E 
 
Data: 01.04.2020 
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5.4 Tratamentul pentru reciclarea produsului   

  

Acest produs se va arunca în conformitate cu reglementările locale și regulile de reciclare. Nu tratați niciodată 

POS-urile ca deșeuri menajere. Nu aruncați POS-urile în foc.  

  

Acest simbol pe produs sau în instrucțiuni înseamnă că echipamentul dvs. electric și electronic trebuie să fie 

aruncat la sfârșitul duratei sale de viață separat de deșeurile menajere. Există sisteme separate de colectare 

pentru reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul de 

unde ați achiziționat produsul.  

  

  

Importat de Nexus Media srl, RO9671891, România, Iași, Șoseaua Bucium nr, 80A. Acest produs este fabricat 

în China.  

  

  

  


