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Tổng quan về Testo 606-1: 
 
 

        
 
1. Nắp bảo vệ 
2. Tiếp điểm điện cực  
3. Màn hình hiển thị 
4. Các phím điều khiển 
5. Ngăn đựng pin 
6. Điểm kiểm tra điện trở 
 
Cài đặt cơ bản: 
Tắt mở thiết bị > Nhấn và giữ  khoảng 2s 
Lựa chọn thông số > nhấn phím   
Xác nhận với phím  
Đơn vị nhiệt độ: C/F 
Chức năng tự động tắt: ON/OFF 
Mở nguồn thiết bị: 
Nhấn phím  
Bật sáng màn hình(khi thiết bị đã mở): 
Nhấn phím  
Lựa chọn chế độ hiển thị: 
Khi thiết bị đã mở > Lựa chọn với phím  
Đọc giá trị hiện thời: 

Hold: Đọc và giữ giá trị. 
Tắt nguồn thiết bị: 
Nhấn và giữ  khoảng 2s. 
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Chức năng và sử dụng: 
 
Testo 606-1 là 1 thiết bị đo độ ẩm vật liệu.Nó thường được dùng để xác định độ ẩm trong gỗ 
hoặc trong vật liệu xây dựng. 
 
Đặc tính kỹ thuật: 
 
Thông số đo: 
Cảm biến: 
Điện trở điện(đo độ dẫn suất) 
Các thông số: 
% độ ẩm vật liệu (gỗ,vật liệu xây dựng) 
Phạm vi đo: 
Độ ẩm vật liệu. 
Vật liệu 1: 9.0….93.7 % 
Vật liệu 2: 7.3….78.5 % 
Vật liệu 3: 1.0….2.5 % 
Vật liệu 4: 0.0….3.2 % 
Vật liệu 5: 0.7….3.8 % 
Vật liệu 6: 0.5….7.2 % 
Vật liệu 7: 0.0….22.9 % 
Độ phân giải: 
0.1 % 
Độ chính xác: 
(Nhiệt độ thông thường 22°C, ±1 Digit): 
Đo độ dẫn suất ±1% 
Tốc độ đo: 0.5s 
 
Chức năng các thông số thiết bị: 
Lớp bảo vệ: IP20 
Điều kiện môi trường: 
-10...50 °C, 14...122 °F 
Điều kiện vận chuyển/lưu trữ: 
-40...70 °C, -40...158 °F 
Điện áp cung cấp: 
2x 1.5 V loại AAA 
Tuổi thọ pin: 
200h (không bật sáng màn hình hiển thị). 
Kích thước: 
119x46x25 mm (bao gồm cả nắp bảo vệ). 
Nặng: 90g (bao gồm cả pin và nắp bảo vệ) 
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Mô tả sản phẩm: 
 

    
 
 
1. Nắp bảo vệ 
2. Tiếp điểm điện cực  
3. Màn hình hiển thị 
4. Các phím điều khiển 
5. Ngăn đựng pin 
6. Điểm kiểm tra điện trở 
Bước đầu: 
Lắp pin: 

1. Mở ngăn pin ra,đẩy nắp pin xuống. 
2. Lắp pin vào (2x 1.5 V).Chú ý cực tính của pin 
3. Đóng ngăn pin lại,đẩy nắp pin lại như cũ 

Cài đặt cơ bản: 
1. Khi mở nguồn thiết bị,nhấn và giữ  cho tới khi xuất hiện  

 
và   
 

2. Nhấn  vài lần cho tới khi yêu cầu cài đặt hiện ra 
3. Nhấn phím  để xác nhận ngỏ vào 
4. Lặp lại bước 2 và 3 cho tất cả các chức năng 

Sử dụng sản phẩm: 
Mở nguồn thiết bị: 
Nhấn và giữ phím  
Chế độ đo được mở 
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Chức năng bật sáng màn hình: 
Khi thiết bị đã mở.  
Nhấn phím  
Màn hình sẽ tự động tắt nếu không có phím nào được nhấn trong khoảng 10s 
Cài đặt thông số riêng biệt của từng vật liệu: 
Độ ẩm vật liệu đo được hiển thị ở dòng đầu của màn hình.Biểu tượng của vật liệu  (gỗ) hoặc 

 (vật liệu xây dựng) được hiển thị với số vật liệu có liên quan 
Bảng thông số vật liệu: 

1. Gỗ sồi,cây vân sam,gỗ thông,gỗ cây bulô,cây anh đào,cây ốc chó. 
2. Cây sồi,cây thông,cây thích…. 
3. Xi măng,nhựa,bê tong. 
4. Thạch cao khan. 
5. Vữa xi măng. 
6. Vữa vôi. 
7. Gạch. 

Nhấn  vài lần cho tới khi xuất hiện vật liệu cần đo. 
Kiểm tra chức năng của thiết bị: 

1. Nhấn  vài lần cho tới khi Test:sáng lên. 
2. Cắm tiếp điểm điện cực tiếp xúc với điểm Test phía trên đỉnh của nắp bảo vệ. 

Test sáng nhấp nháy. 
Test:OK sáng lên:thiết bị được kiểm tra hoàn tất. 
Test:OK không sáng lên:Việc kiểm tra không thể thực hiện được. 

3. Nhấn  để trở lại màn hình đo. 
Thay đổi hiển thị trên màn hình: 

 Đọc giá trị hiện thời 
 Hold: Giữ và đọc 

Nhấn  cho tới khi xuất hiện hiển thị yêu cầu. 
Tắt thiết bị: 
Nhấn và giữ  cho tới khi màn hình tắt. 
 
Bảo trì sản phẩm: 
Thay pin: 

1. Mở ngăn pin ra,đẩy nắp pin xuống. 
2. Tháo bỏ pin đã sử dụng và lắp pin mới vào (2x 1.5 V).Chú ý cực tính của pin 
3. Đóng ngăn pin lại,đẩy nắp pin lại như cũ 
 

Chùi rửa thiết bị: 
Chùi rửa vỏ thiết bị với 1 miếng vải ẩm (có thể dùng xà phòng) nếu như nó bị bẩn. 
Không được sử dụng các chất có tính chùi rửa mạnh. 


