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1. Bevezető 

Köszönjük, hogy egy PANCONTROL készüléket választott. A PANCONTROL márka 
1986 óta áll a praktikus, innovatív és professzionális mérőműszerek mellett. Sok 
örömet kívánunk Önnek az új készlékéhez és meg vagyunk arról győzödve, hogy 
sok éven keresztül hasznos szolgálatot fog tenni. 
 
A PAN Feuchtemesser egy könnyen használható eszköz a fűrészelt fa 
nedvességtartalmának mérésére (karton, papír) és edzett Falazat (gipsz, beton 
és habarcs). A PAN Feuchtemesser közvetlenül az anyag nedvességtartalmát 
mutatja. 
 
 

2. Szállítmány tartalma 

Kérjük ellenőrizze a szállítmány szállítás közben bekövetkezett sérüléseit, és 
teljességét a kicsomagolás után.Kérjük ellenőrizze a szállítmány szállítás közben 
bekövetkezett sérüléseit, és teljességét a kicsomagolás után. 
 
- Mérőkészülék 
- Használati útmutató 
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3. Általános biztonsági útmutatások 

A gép biztonságos használatának biztosítása érdekében kérjük, hogy kövesse 

valamennyi biztonsági- és kezelési útmutatást jelen útmutatóban. 

 

- Használata előtt a készüléket, győződjön meg arról, hogy az ép és 

megfelelően működik-e. 

- Az eszköz már nem kell használni, ha a ház sérült, ha egy vagy több függvény 

sikertelen, ha nem jelenik meg, vagy ha azt gyanítja, hogy valami nincs 

rendben. 

- Ha nem lehet garantálni a használó biztonságát, a készüléket üzemen kívül 

kell helyezni, és biztosítani kell, hogy senki se használja. 

- Ha megjelenik az elemjel a kijelzőn, kérjük, azonnal cserélje ki az elemet. 

- Mindig ki előtted nyissa meg, hogy cserélje ki az akkumulátort és a biztosíték. 

- Soha ne használja a készüléket nyitott házzal, akkumulátorral vagy 

biztosítékrekeszben. 

- Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben. 

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet. 

- Ha a készülék módosítva, vagy változtatva lett, az üzembiztonság már nem 

biztosított. Ezenfelül megszűnik minden garanciális- és szavatossági igény. 
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4. A készüléken lévő szimbólumok 

magyarázata 

 Egyezik az EU kisfeszültségű irányelvével (EN-61010) 

 
Védőszigetelés: Minden feszültségvezető alkatrész duplán van 

szigetelve. 

 

Ezt a terméket élettartama végén nem szabad a háztartási 

szeméttel együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és 

elektronikus készülékek újrahasznosításának gyűjtőhelyén le kell 

adni. 

 Elemtartó rekesz 
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5. Kezelőelemek és csatlakozóaljzatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mérési tippek (cserélhető) 

2 Kapcsoló 

3 Kijelző 

4 Fő kapcsoló 

5 MODE - Gomb 

6 Cap 

7 Elemtartó rekesz 
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6. A kijelző és annak szimbólumai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Üzemi kijelzés 

%  Anyag nedvesség 

°C °F Hőmérséklet Celsius-ban vagy Fahrenheit-ban 

 Fa 

 Kőműves 

 
Elem gyenge 
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7. Műszaki adatok 

 

Kijelző LCD 

Mérési elv Ellenállás mérés 

Elektródák Hossza: 8 mm, cserélhető 

Áramellátás 4 x 1,5 V LR 44 - Gomb cella (ak) 

Automatikus lekapcsolás 2 Min. 

Üzemelési feltételek 0 ºC a 50 ºC / <85% Páratartalom 

Tengerszint feletti magasság max. 2.000 m 

Tárolási feltételek 0 ºC a 50 ºC / <85% Páratartalom 

(Távolítsa el az akkumulátort, ha 

Páratartalom >85%) 

 

 

Funkció Mérési terület Felbontás 
Pontosság %-ban 

kijelzett értékben 

Fa 6 - 44% 1% ±2% 

Kőműves 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Hőmérséklet 
0 a 50 °C 

32 a 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Kezelés 

• Tartsa be az általános biztonsági utasításokat. (Fejezet 3) 
• Mindig kapcsolja ki a mérőkészüléket (OFF), ha nem használja. 
• Mindig tartsuk tisztán és szárítva a készüléket. - Kerülje a szennyeződéseket 

a mérési tippek között. 
 
Hőmérséklet 
A funkció gombot MODE (5) között válthat. °C és °F 
(Nyomja meg és tartsa nyomva 2 Másodperc(ek)) 
 
Háttér világítás 
A háttérvilágítás be-vagy kikapcsolásához röviden nyomja meg a főkapcsolót (4). 
 
Automatikus lekapcsolás 
Ha nincs további méréseket végzik el, 2 perc után automatikusan kikapcsol a 
készülék. 
Az MODE billentyű (5) és a fő kapcsoló (4) egyszerre történő megnyomásával az 
automatikus leállítás le van tiltva. 
(Nyomja meg a fő kapcsolót két másodpercig - a készülék kikapcsol.) 
 
Nedvességtartalom mérés 
Húzzuk ki a védőburkolatot, és dugja be a készülék alsó részére. 
A készülék automatikusan bekapcsol. (Ha a készülék be van kapcsolva, az utolsó 
érvényes beállítások megmaradnak.) 
Amikor a védelmi kupak lezárul, a készülék ismét kikapcsol. 
 
1. Nyomja meg röviden az MODE gombot a fa és a falazat mérése közötti 

váltáshoz. 
2. Mindig az intézkedés a fa csak a keresztirányú, nem párhuzamos, a rost 

szerkezete. 
3. Nyomja a mérési tippeket a lehető legmélyebb az anyagba. 
4. Ha stabilizálódik a kijelzési érték, olvassa le a kijelzőt. 

5. Több mérés reprezentatív adatokat szolgáltat.  
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Útmutatás: 
Tulajdonságai a fa miatt típus és a növekedés, valamint a különböző fafajták és 
eltérő fa hőmérséklete is szükségessé teszi, hogy korrigálja a megjelenített 
értékeket. 
A vizsgálatokra vagy a referencia célra szolgáló méréseket ezért a szárítási és 
súly / kalcium-karbid módszerrel összhangban kell elvégezni. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Karbantartás 

Ezen a gépen a javítási munkálatokat csak szakképzett szakemberek végezhetik 
el. 
A mérőkészülék hibás működése esetén ellenőrizze az elem működését, és 
polaritását. 
 
Az elem(ek) cseréje 
Amint az elemszimbólum, vagy BATT megjelenik a kijelzőn, cserélje ki az elemet. 
 
• Nyissa ki az elemtartó kupakját. 
• Helyezze be az elemet a tartóba, és ügyeljen a helyes polaritásra. 
• Zárja be az elemtartó rekeszt ismét. 
• Ártalmatlanítsa a kimerült elemeket környezet-kímélően. 
 
A mérési tippek cseréje 
Amikor a Szondák tompaak lettek, cserélje ki őket. 
(Használjon 6 mm-es villáskulcsot.) 
 
Tisztítás 
Szennyeződések esetén tisztítsa meg a készüléket egy nedves kendővel, és 
kevés háztartási tisztítóval. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a 
készülékbe! Ne használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket! 

  

https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
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10. Garancia és pótalkatrészek 

Erre a készülékre a jogszabály szerinti 2 éves garancia érvényes a vásárlás 
dátumától (a nyugta szerint)! 
A panaszkezelésről további információk a következő elérhetőségeken 
találhatók:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Pótalkatrészek szüksége esetén, valamint kérdések vagy 
problémák esetén forduljon a szakkereskedőjéhez: 
 
 

 
 
 

 
A műszaki fejlődés eredményeként bekövetkező változások, 

tartalmi- és nyomdai hibák előfordulhatnak. 
Bécs, 2022-05 

 
Arra törekszünk, hogy az Ön által tőlünk elvárt használati utasítás minőségét 
biztosítsuk. Ha szeretne segíteni nekünk a fordítások javításában, kérjük, 
tudassa velünk az esetleges hibákat. 
Nyugodtan írjon nekünk:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

