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1. Wstęp 

Dziękujemy za to, że zdecydowali się Państwo na zakup urządzenia firmy 
PANCONTROL. Od 1986 roku marka PANCONTROL jest marką praktycznych, 
innowacyjnych i profesjonalnych przyrządów pomiarowych. Życzymy Państwu 
bezawaryjnej obsługi urządzenia będąc przekonanymi, że posłuży ono przez 
wiele lat. 
Przed pierwszym użyciem przyrządu prosimy uważnie przeczytać całość 
instrukcji obsługi, aby zapoznać się z prawidłowym użyciem urządzenia i uniknąć 
błędów w obsłudze. W szczególności należy przestrzegać wszystkich instrukcji 
związanych z bezpieczeństwem. Nieprzestrzeganie może prowadzić do 
uszkodzeń urządzenia oraz uszczerbku na zdrowiu. 
Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji do późniejszego użytku lub, 
aby móc odstąpić wraz z urządzeniem. 
 
PAN Feuchtemesser to łatwe w użyciu urządzenie do pomiaru wilgotności 
tarcicy (kartonu, papieru) i murów utwardzonych (tynk, betonu i zaprawy). PAN 
Feuchtemesser pokazuje zawartość wilgoci w materiale bezpośrednio. 
 
 

2. Zakres dostawy 

Po wypakowaniu prosimy sprawdzić kompletność dostawy oraz pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń w transporcie. 
 
- Urządzenia 
- Instrukcja obsługi 
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3. Wskazówki ogólne związane z 

bezpieczeństwem 

Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie tego przyrządu, prosimy 

stosować się do wszystkich wskazówek związanych z bezpieczeństwem i 

eksploatacją w tej instrukcji. 

 

- Przed użyciem urządzenia, upewnij się, że jest nienaruszona i działa 

prawidłowo. 

- Urządzenie musi już służyć, jeśli obudowa jest uszkodzony, jeśli jedną lub 

więcej funkcji nie powiedzie się, jeśli funkcja nie jest wyświetlana lub jeśli 

podejrzewasz, że coś jest nie tak. 

- Jeżeli nie można zagwarantować bezpieczeństwa użytkownika, przyrząd 

należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć przed ponownym użyciem. 

- Baterię należy natychmiast wymienić wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawia się 

jej symbol. 

- Zawsze przed rozpoczęciem możesz otworzyć go do wymiany baterii lub 

bezpiecznik. 

- Nigdy nie używaj urządzenia z otwartą obudową, baterią lub bezpiecznikiem 

komora. 

- Nigdy nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym. 

- Jeżeli przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmować baterię. 

- Wszelka modyfikacja lub zmiana przyrządu powoduje, że bezpieczeństwo 

eksploatacyjne nie jest już gwarantowane. Ponadto wygasają wszystkie 

roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi. 
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4. Objaśnienia symboli na przyrządzie 

 Zgodność z Dyrektywą niskonapięciową UE (EN-61010) 

 
Izolacja ochronna: Wszystkie części pod napięciem są podwójnie 

izolowane 

 

Tego produktu, po zakończeniu jego użytkowania, nie wolno 

wyrzucać ze zwykłymi śmieciami domowymi, lecz należy go 

odstawić do punktu zbiórki złomu elektrycznego i 

elektronicznego w celu recyklingu. 

 Komora baterii 
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5. Elementy obsługi i gniazdka przyłączeniowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Końcówki pomiarowe (wymienne) 

2 Przełącznik 

3 Wyświetlacz 

4 Wyłącznik główny 

5 MODE - Przycisk 

6 Cap 

7 Komora baterii 
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6. Wyświetlacz i jego symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Wskaźnik pracy 

%  Wilgotność materiału 

°C °F Temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita 

 Drewno 

 Murarskie 

 
Rozładowana bateria 
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7. Dane techniczne 

 

Wyświetlacz LCD 

Zasada pomiaru Pomiar rezystancji 

Elektrody Długość: 8 mm, wymienne 

Zasilanie 4 x 1,5 V LR 44 - Komórka przycisku 

Automatyczne odłączanie 2 Min. 

Warunki eksploatacyjne 0 ºC do 50 ºC / <85% Wilgotność 

powietrza 

Wysokość nad poziomem morza max. 2.000 m 

Warunki przechowywania 0 ºC do 50 ºC / <85% Wilgotność 

powietrza 

(Wyjmij baterię, jeśli Wilgotność 

powietrza >85%) 

 

 

Funkcja 
Zakres 

pomiarowy 
Rozdzielczość 

Dokładność w % 

wyświetlanej 

wartości 

Drewno 6 - 44% 1% ±2% 

Murarskie 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Temperatura 
0 do 50 °C 

32 do 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Obsługa 

• Należy pamiętać o wskazówki ogólne związane z bezpieczeństwem. 
(Rozdział 3) 

• Zawsze wyłączać przyrząd pomiarowy (OFF), jeżeli nie jest używany. 
• Urządzenie należy zawsze czyścić i suszyć. - Unikać zanieczyszczenia między 

końcówki pomiarowe 
 
Temperatura 
Za pomocą przycisku funkcyjnego MODE (5) można przełączać pomiędzy °C in °F 
(Naciśnij i przytrzymaj 2 Sekundę(s)) 
 
Oświetlenie tła 
Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, naciśnij krótko Główny wyłącznik (4). 
 
Automatyczne odłączanie 
Jeśli nie dalsze pomiary są przeprowadzane, urządzenie wyłącza się 
automatycznie po 2 minutach. 
Naciśnięcie jednocześnie przycisku MODE (5) i głównego przełącznika (4) 
powoduje wyłączenie automatycznego wyłączenia. 
(Wcisnąć wyłącznik główny przez dwie sekundy - urządzenie wyłącza się.) 
 
Pomiar wilgotności 
Zdejmij nasadkę ochronną i podłącz ją do dolnej części urządzenia. 
Urządzenie włączy się automatycznie. (Po włączeniu urządzenia zostaną 
zachowane ostatnie prawidłowe ustawienia.) 
Po zamknięciu nasadki ochronnej urządzenie zostaje ponownie wyłączone. 
 
1. Naciśnij krótko przycisk MODE, aby przełączyć się między pomiarem 

drewna i murów. 
2. Zawsze mierzyć w drewnie tylko poprzeczny, a nie równolegle do struktury 

włókien. 
3. Popchnij końcówki pomiarowe tak głęboko, jak to możliwe, do materiału. 
4. Gdy wartość wskazywana ustabilizuje się, odczytać wyświetlacz. 

5. Kilka pomiarów dostarcza reprezentatywnych danych.  
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Wskazówka: 
Właściwości drewna ze względu na rodzaj i wzrost, a także różne rodzaje drewna 
i różne temperatury drewna mogą spowodować konieczność skorygowania 
wyświetlanych wartości. 
W związku z tym pomiary dla inspekcji lub celów referencyjnych powinny być 
przeprowadzane zgodnie z metodą suszenia i ważenia / węglik wapnia. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Naprawa 

Z zasady naprawy tego przyrządu wolno wykonywać tylko personelowi 
fachowemu. 
W razie niewłaściwego działania przyrządu pomiarowego sprawdzić działanie i 
polaryzację baterii. 
 
Wymiana baterii 
Gdy symbol baterii lub BATT pojawia się na wyświetlaczu, wymienić baterię. 
 
• Otwórz nasadkę komory baterii. 
• Włożyć baterię w uchwyt zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 
• Znowu Zamknij komorę baterii. 
• Zużyte baterie utylizować według przepisów. 
 
Wymiana końcówek pomiarowych 
Gdy sondy stały się Blunt, wymienić je. 
(Użyj klucza widelcowego 6 mm.) 
 
Czyszczenie 
W razie zabrudzenia oczyścić przyrząd wilgotną ściereczką z dodatkiem 
domowego środka do mycia. Zwracać uwagę na to, by żadna ciecz nie dostała 
się do środka! Nie używać agresywnych środków czyszczących ani 
rozpuszczalników! 

  

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. Gwarancja i części zamienne 

To urządzenie jest objęte ustawową 2-letnią gwarancją w dniu zakupu (zgodnie 
z paragonem)! 
Więcej informacji na temat rozpatrywania skarg można znaleźć na stronie:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Jeśli potrzebujesz części zamiennych, pytań lub 
problemów, skontaktuj się ze swoim dealerem lub: 
 
 

 
 
 

 
Zmiany w wyniku rozwoju technicznego, 

jak również błędy błędów i drukowania zastrzeżone. 
Wiedeń, 2022-05 

 
Staramy się dostarczać jakość instrukcji obsługi, której słusznie od nas 
oczekujesz. Jeśli chcesz pomóc nam ulepszyć nasze tłumaczenia, poinformuj nas 
o wszelkich błędach. 
Napisz do nas na adres:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

