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1. Inleiding 

Hartelijk dank dat u voor een toestel PANCONTROL gekozen heeft. Sinds 1986 
staat het merk PANCONTROL voor praktische, innovatieve en professionele 
meetinstrumenten. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel en zijn 
ervan overtuigd, dat het u heel wat jaren goede diensten zal bewijzen. 
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig volledig door te nemen voor de 
eerste inbedrijfstelling van het toestel, zodat u zich met de correcte bediening 
van het toestel kunt vertrouwd maken en verkeerde bedieningen kunt 
voorkomen. Volg in het bijzonder alle veiligheidsrichtlijnen op. Dit niet 
respecteren kan leiden tot schade aan het toestel, en aan de gezondheid. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u hem later kunt raadplegen 
of samen met het toestel kunt doorgeven. 
 
De PAN Feuchtemesser is een eenvoudig te gebruiken apparaat voor het meten 
van het vochtgehalte van gezaagd hout (karton, papier) en gehard metselwerk 
(gips, beton en mortel). De PAN Feuchtemesser toont het vochtgehalte direct in 
het materiaal. 
 
 

2. Levering 

Gelieve de inhoud van de levering na het uitpakken op transportschade en 
volledigheid te controleren.Gelieve de inhoud van de levering na het uitpakken 
op transportschade en volledigheid te controleren. 
 
- Apparaat 
- Gebruiksaanwijzing 
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3. Algemene veiligheidsrichtlijnen 

Om een veilig gebruik van het toestel te garanderen, gelieve alle veiligheids- 

en gebruiksmaatregelen in deze handleiding op te volgen. 

 

- Voordat u de eenheid, ervoor te zorgen dat het intact is en goed functioneert. 

- Het apparaat moet niet langer worden gebruikt als de behuizing is 

beschadigd, als een of meer functies mislukken als er geen functie wordt 

weergegeven, of als u vermoedt dat dat iets is niet juist. 

- Als de veiligheid van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd, moet het 

toestel buiten bedrijf worden gezet en tegen gebruik worden beveiligd. 

- Verwijder de batterij onmiddellijk zodra het batterijsymbool op het 

schermpje verschijnt. 

- Schakel altijd uit het toestel alvorens het apparaat om te wisselen van de accu 

of de zekering te openen. 

- Gebruik het apparaat nooit met de behuizing, batterij of zekeringsvak open. 

- Gebruik het apparaat nooit in een explosieve omgeving. 

- Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij. 

- Als het toestel aangepast of gewijzigd wordt, is de betrouwbaarheid niet 

langer gegarandeerd. Bovendien vervallen alle garantie- en 

aansprakelijkheidsvorderingen. 
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4. Uitleg van de symbolen aan het toestel 

 Overeenstemming met de EU-laagspanningsrichtlijn (EN-61010) 

 
Beschermende isolatie: Alle onderdelen onder spanning zijn 

dubbel geïsoleerd 

 

Dit product kan op het einde van zijn levenscyclus niet met het 

gewone huishoudelijke afval worden meegegeven, maar moet 

op een inzamelplaats voor de recyclage van elektrische en 

elektronische toestellen worden afgegeven. 

 Batterijcompartiment 
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5. Bedieningselementen en aansluitbussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tips voor het meten (verwisselbare) 

2 schakelaar 

3 Weergave 

4 Hoofdschakelaar 

5 MODE - Knop 

6 Cap 

7 Batterijcompartiment 
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6. Het display en zijn symbolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bedrijfsweergave 

%  Materiaal vocht 

°C °F Temperatuur in Celsius of Fahrenheit 

 Hout 

 Metselwerk 

 
Batterij zwak 
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7. Technische gegevens 

 

Weergave LCD 

Meetprincipe Weerstandsmeting 

Elektroden Lengte: 8 mm, verwisselbare 

Stroomvoorziening 4 x 1,5 V LR 44 - Knop cel (s) 

Automatische uitschakeling 2 Min. 

Bedrijfsvoorwaarden 0 ºC naar 50 ºC / <85% 

Luchtvochtigheid 

Hoogte max. 2.000 m 

Opslagvoorwaarden 0 ºC naar 50 ºC / <85% 

Luchtvochtigheid 

(Verwijder de batterij als 

Luchtvochtigheid >85%) 

 

 

Functie Meetbereik Resolutie 

Nauwkeurigheid in 

% van weergegeven 

waarde 

Hout 6 - 44% 1% ±2% 

Metselwerk 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Temperatuur 

0 naar 50 °C 

32 naar 122 

°F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Bediening 

• Let op de algemene veiligheidsrichtlijnen. (Hoofdstuk 3) 
• Schakel het meettoestel altijd uit (OFF) als u het niet gebruikt. 
• Houd het apparaat altijd schoon en droog. - Vermijd vuil tussen de tips voor 

het meten. 
 
Temperatuur 
Met de functietoets MODE (5) wissel je tussen °C en °F 
(Ingedrukt houden 2 Tweede(s)) 
 
Achtergrondverlichting 
Druk kort op de hoofdschakelaar (4) om de achtergrondverlichting in of uit te 
schakelen. 
 
Automatische uitschakeling 
Als geen verdere metingen worden uitgevoerd, schakelt het apparaat 
automatisch na 2 minuten uit. 
Door gelijktijdig op de MODE toets (5) en de hoofdschakelaar (4) te drukken, is 
de automatische uitschakeling uitgeschakeld. 
(Druk twee seconden op de hoofdschakelaar - het apparaat schakelt uit.) 
 
Vochtmeting 
Verwijder de beschermkap en steek deze in de onderzijde van het apparaat. 
Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld. (Wanneer het apparaat is 
ingeschakeld, blijven de laatste geldige instellingen behouden.) 
Wanneer de beschermkap gesloten is, wordt de unit weer uitgeschakeld. 
 
1. Druk kort op de toets MODE om te schakelen tussen de meting van hout en 

metselwerk. 
2. Altijd meten in hout alleen dwars, niet parallel, op de vezelstructuur. 
3. Duw de meet tips zo diep mogelijk in het materiaal. 
4. Als de weergegeven waarde stabiliseert, leest u het display af. 

5. Verschillende metingen bieden representatieve gegevens.  
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Tip: 
De eigenschappen van het hout toe te schrijven aan type en de groei, evenals 
verschillend hout types en de verschillende hout temperaturen kunnen het 
noodzakelijk maken om de getoonde waarden te verbeteren. 
Metingen voor inspecties of referentie doeleinden moeten derhalve worden 
uitgevoerd volgens de methode van drogen en wegen / calciumcarbide. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Onderhoud 

Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen 
worden uitgevoerd. 
Bij verstoorde functies van het meettoestel test u Functie en polariteit van de 
batterij. 
 
De batterij(en) vervangen 
Zodra het batterijsymbool of BATT op het display verschijnt, vervangt u de 
batterij. 
 
• Open de dop van het batterijcompartiment. 
• Steek de batterij in de houder en let hierbij op de juiste polariteit. 
• Sluit het batterijvak weer. 
• Breng lege batterijen op de juiste plaats binnen. 
 
Vervanging van meet tips 
Wanneer de sondes stomp zijn geworden, vervang hen. 
(Gebruik een vorksleutel van 6 mm.) 
 
Reiniging 
Bij vervuilingen moet u het toestel met een vochtige doek en wat gewoon 
schoonmaakmiddel reinigen. Let erop, dat er geen vloeistof in het toestel komt! 
Geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken! 

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. Garantie en reserveonderdelen 

Voor dit toestel geldt de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf datum van aankoop 
(volgens aankoopbewijs). 
Meer informatie over de behandeling van klachten is te vinden op:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Als er nood is aan vervangstukken of bij vragen of 
problemen, gelieve u te wenden tot uw gespecialiseerde 
handelaar of tot: 
 
 

 
 
 

 
Wijzigingen als gevolg van technische ontwikkeling, 

evenals fouten en drukfouten voorbehouden. 
Wenen, 2022-05 

 
Wij streven ernaar om de kwaliteit van de gebruiksaanwijzing te leveren die u 
terecht van ons verwacht. Als u ons wilt helpen onze vertalingen te verbeteren, 
maak ons dan op de hoogte van eventuele fouten. 
Voel je vrij om ons te schrijven op:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

