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1. Uvod 

Hvala, ker ste se odločili za napravo znamke PANCONTROL. Od leta 1986 se 
blagovna znamka PANCONTROL zavzema za praktične, inovativne in 
profesionalne merilne instrumente. Želimo vam veliko zadovoljstva z novo 
napravo, prepričani pa smo tudi, da jo boste dobro uporabljali veliko let. 
Pred prvo uporabo skrbno preberite celotna navodila za uporabo naprave, saj 
se boste le tako dobro seznanil z njenim upravljanjem in se izognili napačni 
uporabi. Dosledno upoštevajte tudi vsa varnostna navodila. Če jih ne 
upoštevate, lahko poškodujete napravo in škodujete svojemu zdravju. 
Skrbno shranite za navodila za uporabo za morebitno poznejše branje, ali pa jih 
predajte skupaj z napravo naslednjemu uporabniku. 
 
PAN Feuchtemesser je enostaven za uporabo naprave za merjenje vsebnosti 
vlage v žagan les (karton, papir) in utrjene zidane (omet, beton in Malto). PAN 
Feuchtemesser kaže vsebnost vlage v materialu neposredno. 
 
 

2. Obseg dobave 

Ko ste napravo odstranili iz embalaže preverite, če je kompletna in nima 
poškodb zaradi transporta.Ko ste napravo odstranili iz embalaže preverite, če je 
kompletna in nima poškodb zaradi transporta. 
 
- Merilnik 
- Navodila za uporabo 
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3. Splošna varnostna navodila 

Za varno uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za 

upravljanje, ki so v tem priročniku. 

 

- Pred uporabo enoti, se prepričajte, da je nepoškodovana in pravilno deluje. 

- Naprave ne uporabijo če ohišje je poškodovan, če eno ali več funkcij ne uspe, 

če nima funkcije je prikazano, ali če sumite, da nekaj ni prav. 

- Če ne more biti zagotovljena varnost uporabnika, je treba napravo ustaviti in 

jo zaščititi pred uporabo. 

- Če se v prikazovalniku pokaže simbol baterije, jo takoj zamenjajte. 

- Vedno izklopite spredaj vi plan to zamenjati baterijo ali varovalko. 

- Naprave nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem, baterijo ali prostor 

varovalka. 

- Naprave nikoli ne uporabljajte v eksplozivnem okolju. 

- Če naprave ne uporabljate dalj časa, odstranite baterije. 

- Če napravo spreminjate ali predrugačite, ni več zagotovljena varnost 

delovanja. Poleg tega preneha veljati pravica do vse garancijskih in jamstvenih 

zahtevkov. 

  



Slovenščina 

 
5 

4. Razlaga simbolov na napravi 

 Usklajenost z EU direktivo Nizka napetost (EN-61010) 

 Zaščitna izolacija: vsi deli, ki so pod napetostjo, so dvojno izolirani 

 
Ob koncu življenjske dobe tega izdelka ni dovoljeno odvreči med 

gospodinjske odpadke, ampak ga morate oddati na zbirnem 

mestu za recikliranje električnega in elektronskega odpada. 

 Baterije 
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5. Elementi upravljanja in priključne vtičnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Merjenje Nasveti (zamenljivi) 

2 Stikalo 

3 Prikaz 

4 Glavno stikalo 

5 MODE - Gumb 

6 Cap 

7 Baterije 
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6. Zaslon stikalo in simboli na njem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prikaz obratovanja 

%  Materialna vlaga 

°C °F Temperatura v Celzijih ali Fahrenheitih 

 Lesa 

 Zidane 

 
Moč baterije 
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7. Tehnični podatki 

 

Prikaz LCD 

Princip merjenja Meritev upora 

Elektrode Dolžina: 8 mm, zamenljivi 

Napajanje z elektriko 4 x 1,5 V LR 44 - Cell (e) Buttons-

Battery 

Samodejni izklop 2 Min. 

Pogoji obratovanja 0 ºC do 50 ºC / <85% Vlažnost zraka 

Višina nad morjem max. 2.000 m 

Pogoji shranjevanja 0 ºC do 50 ºC / <85% Vlažnost zraka 

(Odstranite baterijo če Vlažnost zraka 

>85%) 

 

 

Funkcija 
Merilnega 

območja 
Ločljivost 

Natančnost v % od 

prikazane vrednosti 

Lesa 6 - 44% 1% ±2% 

Zidane 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. Upravljanje 

• Zavedajte se splošnih varnostnih navodila. (Poglavje 3) 
• Če merilnika ne uporabljate, ga vedno izklopite (OFF/IZKLOP). 
• Aparat imejte vedno čist in suh. - Izogibajte se umazanije med merjenje 

nasveti. 
 
Temperatura 
S funkcijsko tipko MODE (5) preklopite med °C in °F 
(Pritisnite in pridržite 2 Drugo(s)) 
 
Osvetlitev ozadja 
Osvetlitev vklopite ali izklopite tako, da na kratko pritisnete glavno stikalo (4). 
 
Samodejni izklop 
Če ni nadaljnje meritve izvajajo, naprava izklopi samodejno po 2 minutah. 
S hkratnim pritiskom na MODE Key (5) in glavno stikalo (4), je samodejno 
zaustavitev onemogočena. 
(Za dve sekundi pritisnite glavno stikalo - enota se izklopi.) 
 
Merjenje vlage 
Odstranite zaščitno kapo in jo priključite na spodnji del aparata. 
Enota se bo samodejno vključila. (Ko je naprava vklopljena, se ohranijo zadnje 
veljavne nastavitve.) 
Ko je zaščitna kapa zaprta, se enota izklopi. 
 
1. Na kratko pritisnite MODE tipko za preklop med merjenjem lesa in zidane. 
2. Vedno meri v lesu samo v prečno, ne vzporedno, da fiber strukturo. 
3. Čim globlje potisnite merilne namige v material. 
4. Ko se prikazana vrednost stabilizira, jo odčitajte na zaslonu. 

5. Več meritev zagotavlja reprezentativne podatke.  
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Napotek: 
Lastnosti lesa zaradi vrste in rasti, kot tudi različne tipe lesa in različne 
temperature lesa, lahko bi bilo treba popraviti prikazane vrednosti. 
Meritve za inšpekcijske preglede ali referenčne namene je zato treba izvesti v 
skladu z metodo sušenja in tehtanja / kalcijevega karbida. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Vzdrževanje 

To napravo smejo popravljati le kvalificirani strokovnjaki. 
Če naprava deluje napačno preverite delovanje in polariteto baterij. 
 
Zamenjava baterije/baterij 
Takoj, ko se na zaslonu pokaže simbol baterije ali BATT, zamenjajte baterije. 
 
• Odprite pokrov predala za baterije. 
• Baterijo vstavite v držalo in pri tem pazite na pravilno polariteto. 
• Spet zaprite baterije. 
• Prazne baterije odstranite med odpadke na okolju prijazen način. 
 
Zamenjava merilnih nasvetov 
Ko so sonde postale topi, jih zamenjajte. 
(Uporabite 6-mm viliceključ.) 
 
Čiščenje 
Če je onesnažena, očistite napravo z vlažno krpo in malo gospodinjskega čistila. 
Pazite na to, da v napravo ne vdre nobena tekočina. Ne uporabljajte agresivnih 
sredstev za čiščenje in razredčil! 

  

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. Garancija in nadomestni deli 

Za to napravo velja zakonski garancijski rok 2 leti od dneva nakupa (po računu). 
To napravo smejo popravljati le ustrezno šolani strokovnjaki. 
Dodatne informacije o obravnavanih pritožbah so na voljo na:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Če potrebujete nadomestne dele in če imate vprašanja ali 
težave, se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali 
na: 
 
 

 
 
 

 
Spremembe, ki so posledica tehničnega razvoja, 
pa tudi napake in napake pri tiskanju pridržane. 

Dunaj, 2022-05 
 
Prizadevamo si za zagotavljanje kakovosti navodil za uporabo, ki jih od nas 
pričakujete. Če nam želite pomagati izboljšati prevode, nam obvestite o 
napakah. 
Prosimo, pišite na:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

