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1. Introducere 

Vã mulţumim, cã aţi ales sã achiziţionaţi un aparat PANCONTROL. Din 1986, 
marca PANCONTROL a reprezentat instrumente de măsurare practice, 
inovatoare și profesionale. Sperăm să vă bucuraţi de noul dvs. produs şi suntem 
convinşi că vă va servi mulţi ani. 
Vã rugãm sã citiþi instrucþiunile de folosire înaintea primei utilizãri cu mare 
atenþie, pentru a putea utiliza corect aparatul și sã evitaþi folosirea neadecvatã. 
Vã rugãm sã urmãriþi în special indicaþiile de siguranþã. Nerespectarea acestora 
poate duce la deteriorarea echipamentului, şi afectarea sănătăţii. 
Păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a vă fi la îndemână mai târziu, sau să le 
înmânaţi doar cu aparatul. 
 
PAN Feuchtemesser este un dispozitiv uşor de utilizat pentru măsurarea 
conţinutului de umiditate a lemnului tăiat (carton, hârtie) şi zidărie întărită 
(ipsos, beton şi mortar). PAN Feuchtemesser Arată conţinutul de umiditate din 
material direct. 
 
 

2. Livrare 

Vã rugãm sã verificaþi integritatea şi calitatea produsului dupã despachetarea 
acestuia. 
 
- Instrument de măsurare 
- Instrucţiuni de folosire 
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3. Indicaþii de siguranþã generale 

Pentru a folosi corespunzãtor aparatul, vã rugãm sã respectaþi toate 

indicaþiile de siguranþã ºi folosire din acest manual. 

 

- Înainte de a utiliza unitatea, asiguraţi-vă că acesta este intact şi funcţionează 

corect. 

- Aparatul nu mai trebuie să fie utilizat dacă carcasa este deteriorat, în cazul în 

care una sau mai multe funcţii eşua dacă nu este afişat sau dacă bănuiţi că 

ceva nu este în regulă. 

- Când nu poate fi garantatã siguranþa folosirii, aparatul trebuie scos din 

funcþiune ºi protejat împotriva folosirii. 

- Când apare simbolul bateriei pe afiºaj, înlocuiþi vă rugăm imediat bateria. 

- Intotdeauna alimentarea cu energie înainte de a vă deschide-l pentru a înlocui 

bateria sau fitil. 

- Nu utilizați niciodată dispozitivul cu carcasa, bateria sau compartimentul de 

siguranță deschise. 

- Nu utilizați niciodată dispozitivul într-un mediu exploziv. 

- Dacã nu folosiþi aparatul o perioadã mai lungã, scoateþi bateriile. 

- Când aparatul este modificat sau schimbat, siguranþa funcþionãrii nu mai 

este garantatã. În plus, se anulează garanţia şi pretenţiile de despăgubire. 
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4. Explicările simbolurilor de pe aparat 

 În conformitate cu directiva UE de tensiune joasã (EN-61010) 

 
Izolaþie: Toate componentele conducãtoare de electricitate sunt 

izolate dublu. 

 
Acest produs nu trebuie depozitat în gunoiul menajer la 

încetarea folosirii sale, ci trebuie dus la un centru de colectare a 

aparatelor electrice ºi electronice. 

 Compartiment 
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5. Elemente de operare şi conexiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sfaturi de măsurare (interschimbabile) 

2 Comutator 

3 Afişare 

4 Comutatorul principal 

5 MODE - Butonul 

6 Cap 

7 Compartiment 

 
 



Română 

 
7 

6. Afişajul şi simbolurile sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Afişaj de funcţionare 

%  Umiditate materială 

°C °F Temperatura în Celsius sau Fahrenheit 

 Lemn 

 Masoneria 

 
Baterie slabã 
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7. Date tehnice 

 

Afişare LCD 

Principiul de măsurare Măsurare rezistenţă 

Electrozi Lungime: 8 mm, interschimbabile 

Sursã energie 4 x 1,5 V LR 44 - Celule buton (e) 

Oprire automată 2 Min. 

Condiþii de exploatare 0 ºC a 50 ºC / <85% Umiditate 

Altitudine max. 2.000 m 

Condiþii depozitare 0 ºC a 50 ºC / <85% Umiditate 

(Scoateți acumulatorul, dacă 

Umiditate >85%) 

 

 

Funcþie 
Gama de 

măsurare 
Rezoluþie 

Precizie în % a valorii 

afiºate 

Lemn 6 - 44% 1% ±2% 

Masoneria 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Temperatură 
0 a 50 °C 

32 a 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Folosire 

• Fiți conștienți de indicaþii de siguranþã general. (Capitolul 3) 
• Opriþi aparatul (OFF) când nu îl folosiþi. 
• Păstraţi întotdeauna aparatul curat şi uscat. - Evitaţi murdăria dintre sfaturi 

de măsurare 
 
Temperatură 
Cu tasta funcţională MODE (5) comutaţi între °C şi °F 
(Apăsați și mențineți apăsat 2 Secundă(e)) 
 
Iluminare de fundal 
Pentru a porni sau a dezactiva iluminarea, apăsaţi scurt întrerupătorul principal 
(4). 
 
Oprire automată 
Dacă nu măsurătorile ulterioare sunt efectuate, dispozitivul se stinge automat 
după 2 minute. 
Apăsând simultan tasta MODE (5) şi întrerupătorul principal (4), oprirea 
automată este dezactivată. 
(Apăsaţi întrerupătorul principal timp de două secunde - aparatul se opreşte.) 
 
Măsurarea umidităţii 
Scoateţi capacul protector şi conectaţi-l în partea de jos a aparatului. 
Unitatea se va activa automat. (Cuando el dispositivo está encendido, se 
conservan los últimos ajustes válidos.) 
Când capacul protector este închis, aparatul este oprit din nou. 
 
1. Apăsaţi scurt tasta MODE pentru a comuta între măsurarea lemnului şi a 

Masoneriei. 
2. Întotdeauna se măsoară în lemn numai transversal, nu paralel, la structura 

fibrei. 
3. Împingeţi sfaturile de măsurare cât mai adânc posibil în material. 
4. În cazul în care valoarea afişată se stabilizează, puteţi citi pe ecran. 

5. Mai multe măsurători oferă date reprezentative.  



Română 

 
10 

Indicaţie: 
Proprietăţile lemnului datorate tipului şi creşterii, precum şi diferitelor tipuri de 
lemn şi temperaturi diferite ale lemnului pot face necesară corectarea valorilor 
afişate. 
În consecință, măsurătorile pentru inspecții sau scopuri de referință trebuie să 
fie efectuate în conformitate cu metoda de uscare și de cântărire / carbură de 
calciu. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Întreþinere 

Reparaþiile aparatului trebuie fãcute doar de personalul calificat. 
În cazul funcþionãrii incorecte a aparatului de mãsurat verificaþi Funcþionarea 
ºi polaritatea bateriei. 
 
Schimbarea beteriei(iilor) 
Atât timp cât simbolul bateriilor sau BATT apar pe display, înlocuiþi bateria. 
 
• Deschideți capacul compartimentului bateriei. 
• Aºezaþi bateria în suport, şi aveþi grijã la polaritate. 
• Compartimentul bateriei se închide din nou. 
• Reciclaþi bateriile consumate în conformitate cu prevederile mediului 

înconjurãtor. 
 
Înlocuirea sfaturilor de măsurare 
Când sondele au devenit contondente, înlocuiţi-le. 
(Utilizați o cheie de furcă de 6 mm.) 
 
Curãþare 
Aparatul trebuie curãþat cu o cârpã umedã sau produs de curãþare casnic în 
cazul murdãriei. Asiguraþi-vã cã nici un lichid nu pãtrunde în aparat! A nu se 
folosi agenţi de curăţare agresivi sau solvenţi! 

  

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. Garanţie şi piese de schimb 

Pentru acest aparat este valabilã garanþia 2 ani de la data cumpãrãrii (în funcþie 
de dovada cumpãrãrii) 
Informații suplimentare privind tratarea plângerilor pot fi găsite la:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Dacã aveþi nevoie de piese de schimb, precum și dacã 
aveþi întrebãri sau întâmpinaþi probleme, vã rugãm sã vã 
adresaþi dealer-ului dvs: 
 
 

 
 
 

 
Modificări ca urmare a dezvoltării tehnice, 

precum și erori de eroare și erori de imprimare rezervate. 
Viena, 2022-05 

 
Ne străduim să oferim calitatea instrucțiunilor de operare pe care le așteptați 
pe bună dreptate de la noi. Dacă doriți să ne ajutați să ne îmbunătățim 
traducerile, vă rugăm să ne informați cu privire la orice erori. 
Simțiți-vă liber să ne scrie la:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

