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1. Úvod 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre prístroj PANCONTROL. Od roku 1986 stojí 
značka PANCONTROL za praktické, inovatívne a profesionálne meracie prístroje. 
Želáme Vám veľa radosti s Vaším novým prístrojom a sme presvedčení, že Vám 
bude dobre slúžiť dlhé roky. 
Prosím, pozorne si prečítajte pred prvým použitím prístroja celý návod na 
použitie, aby ste sa oboznámili so správnym obsluhovaním prístroja a vyhli sa 
chybnej obsluhe. Rešpektujte predovšetkým všetky bezpečnostné pokyny. Ich 
nerešpektovanie môže spôsobiť poškodenia prístroja a zdravia. 
Starostlivo uschovajte tento návod na používanie, aby ste sa v ňom mohli 
listovať aj neskôr alebo aby ste ho mohli odovzdať spolu s prístrojom inej osobe. 
 
PAN Feuchtemesser je bezstarostný-až k-použitie zariadenia pre meranie 
obsahu vlhkosti z reziva (kartón, papier) a tvrdené muriva (omietky, betónu a 
Malty). PAN Feuchtemesser ukazuje obsah vlhkosti v materiáli priamo. 
 
 

2. Obsah dodávky 

Po vybalení, prosím, skontrolujte obsah dodávky, či sa nepoškodil pri preprave 
a či je kompletný. 
 
- Zariadenie 
- Návod na používanie 
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3. Všeobecné bezpečnostné pokyny 

Aby ste zaručili bezpečné používanie prístroja, postupujte, prosím, podľa 

všetkých bezpečnostných pokynov a pokynov na obsluhu uvedených v tomto 

návode. 

 

- Pred použitím prístroja sa uistite sa, že je neporušená a funguje správne. 

- Zariadenie sa už nepoužije Ak bývanie je poškodený, ak jeden alebo viac 

funkcií zlyhať, ak je zobrazená žiadna funkcia, alebo ak máte podozrenie, že 

niečo nie je v poriadku. 

- Keď sa nedá zaručiť bezpečnosť používateľa, musí sa prístroj uviesť do 

nečinnosti a zabezpečiť proti použitiu. 

- Keď sa na ukazovateli objaví symbol batérie, ihneď, prosím, vymeňte batériu. 

- Vždy vypnite napájanie musíte otvoriť nahradiť batériu, alebo poistku. 

- Nikdy nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, batériou alebo 

poistkovým priehradka. 

- Nikdy nepoužívajte prístroj vo výbušnom prostredí. 

- Keď prístroj nepoužívate dlhší čas, vyberte batériu. 

- Keď sa prístroj modifikuje alebo zmení, nie je už zaručená jeho prevádzková 

bezpečnosť. K tomu ešte zanikajú všetky nároky na garanciu a záruku. 
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4. Vysvetlenie symbolov na prístroji 

 Zhoda so smernicou EÚ o nízkom napätí (EN-61010) 

 
Ochranná izolácia: Všetky časti, ktoré vedú napätie, sú dvojito 

izolované. 

 
Tento výrobok sa nemôže na konci jeho životnosti zlikvidovať v 

normálnom domovom odpade, ale musí sa odovzdať na zbernom 

mieste pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. 

 Pre batérie 
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5. Ovládacie prvky a pripájacie zdierky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Meracie tipy (zameniteľné) 

2 Prepínač 

3 Zobrazenie 

4 Hlavný vypínač 

5 MODE - Tlačidlo 

6 Spp 

7 Pre batérie 
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6. Displej a jeho symboly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Zobrazenie prevádzky 

%  Materiál vlhkosti 

°C °F Teplota v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita 

 Drevo 

 Muriva 

 
Slabá batéria 
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7. Technické údaje 

 

Zobrazenie LCD 

Princíp merania Meranie odporu 

Elektródy Dĺžka: 8 mm, zameniteľné 

Zásobovanie prúdom 4 x 1,5 V LR 44 - Tlačidlo Cell (s) 

Automatické vypnutie 2 Min. 

Pracovné podmienky 0 ºC na 50 ºC / <85% Vlhkosť 

vzduchu 

Nadmorská výška max. 2.000 m 

Podmienky uskladnenia 0 ºC na 50 ºC / <85% Vlhkosť 

vzduchu 

(Vyberte batériu, ak Vlhkosť vzduchu 

>85%) 

 

 

Funkcia 
Rozsah 

merania 
Rozlíšenie 

Presnosť v % zo 

zobrazenej hodnoty 

Drevo 6 - 44% 1% ±2% 

Muriva 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Teplota 
0 na 50 °C 

32 na 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Ovládanie 

• Majte na pamäti všeobecné bezpečnostné poznámky (kapitola 3) (Kapitola 
3) 

• Merací prístroj vždy vypnite (OFF), keď ho nepoužívate. 
• Vždy Udržujte spotrebič čistý a suchý. - Vyhnite sa špine medzi meracie tipy. 
 
Teplota 
Pomocou tlačidla funkcie MODE (5) prepnete medzi °C a °F 
(Stlačte a podržte 2 Sekundu(s)) 
 
Osvetlenie pozadia 
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie, krátko stlačte hlavný vypínač (4). 
 
Automatické vypnutie 
Ak sú vykonávané žiadne ďalšie merania, prístroj sa vypne automaticky po 2 
minút. 
Pri súčasnom stlačení tlačidla MODE (5) a hlavného vypínača (4) je automatické 
vypnutie vypnuté. 
(Stlačte hlavný vypínač na dve sekundy - prístroj sa vypne.) 
 
Meranie vlhkosti 
Odstráňte ochranný kryt a zapojte ho do spodnej časti spotrebiča. 
Zariadenie sa zapne automaticky. (Keď je zariadenie zapnuté, zachovajú sa 
posledné platné nastavenia.) 
Keď je ochranný kryt zatvorený, prístroj sa opäť vypne. 
 
1. Krátkym stlačením tlačidla MODE prepnete medzi meraním dreva a muriva. 
2. Vždy merať v dreve len vo priečny, nie rovnobežné, na štruktúru vlákien. 
3. Posuňte meracie hroty tak hlboko, ako je to možné do materiálu. 
4. Keď sa zobrazená hodnota stabilizuje, odčítajte ju z displeja. 

5. Niekoľko meraní poskytuje reprezentatívne údaje.  
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Upozornenie: 
Vlastnosti dreva v dôsledku typu a rastu, ako aj rôzne druhy dreva a rozdielne 
teploty dreva môžu byť potrebné na nápravu zobrazených hodnôt. 
Merania na inšpekcie alebo referenčné účely by sa preto mali vykonávať v 
súlade s metódou sušenia a váženia / karbidu vápenatého. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Údržba 

Vykonávať opravy na tomto prístroji môžu iba kvalifikovaní odborníci. 
Pri nesprávnom fungovaní meracieho prístroja skontrolujte Fungovanie a 
polaritu batérie. 
 
Výmena batérie (batérií) 
Hneď, ako sa na displeji objaví symbol batérie alebo BATT, vymeňte batériu. 
 
• Otvorte kryt priestoru pre batérie. 
• Nasaďte batériu do držiaka a rešpektujte správnu polaritu. 
• Zatvorte priečinok na batériu znova. 
• Zlikvidujte staré batérie ekologicky. 
 
Výmena meracích tipov 
Keď sondy sa stali tupý, nahradiť ich. 
(Použite vidlicový kľúč 6 mm.) 
 
Čistenie 
Pri znečistení čistite prístroj vlhkou handrou s trochou domáceho čistiaceho 
prostriedku. Dávajte pozor na to, aby do prístroja nevnikla žiadna voda! 
Nepožívajte žiadne agresívne čistiace a rozpúšťacie prostriedky! 

  

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. Záruka a náhradné diely 

Pre tento prístroj platí zákonná záruka 2 roky od dátumu zakúpenia (podľa 
pokladničného dokladu). 
Ďalšie informácie o vybavovaní sťažností nájdete na:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
V prípade potreby náhradných dielov, ako aj pri otázkach 
alebo problémoch, sa obráťte, prosím, na Vášho 
špecializovaného obchodníka alebo na: 
 
 

 
 
 

 
Zmeny v dôsledku technického vývoja, 
ako aj chyby a chyby tlače vyhradené. 

Viedeň, 2022-05 
 
Snažíme sa poskytovať kvalitu návodu na obsluhu, ktoré od nás oprávnene 
očakávate. Ak by ste nám chceli pomôcť zlepšiť naše preklady, informujte nás o 
akýchkoľvek chybách. 
Neváhajte a napíšte nám na:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

