
Svenska 

 
 

MANUAL 
PAN Feuchtemesser 

  



Svenska 

 
2 

 

 

Bruksanvisning 
PAN Feuchtemesser 

Fuktmätare för trä- och byggmaterial 

 
Innehåll 
 

1. Inledning ......................................................................................... 3 

2. I leveransen ingår: ........................................................................... 3 

3. Allmänna säkerhetsanvisningar ....................................................... 4 

4. Förklaring av symbolerna på instrumentet ..................................... 5 

5. Reglage och anslutningar ................................................................ 6 

6. Displayen och dess symboler .......................................................... 7 

7. Tekniska data .................................................................................. 8 

8. Användning ..................................................................................... 9 

9. Underhåll ...................................................................................... 10 

10. Garanti och reservdelar ................................................................. 11 

 

  



Svenska 

 
3 

1. Inledning 

Tack för att du har beslutat dig för en PANCONTROL-apparat. Sedan 1986 har 
varumärket PANCONTROL stått för praktiska, innovativa och professionella 
mätinstrument. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av ditt nya 
instrument och är övertygade om att det kommer att fungera bra i många år 
framöver. 
Läs hela denna bruksanvisning innan första start av instrumentet för att bekanta 
dig med den rätta hanteringen av det och för att förhindra felaktig hantering. 
Följ i synnerhet alla säkerhetsanvisningar. Underlåtenhet att följa dessa 
anvisningar kan leda till skador på instrument och även till personskador. 
Förvara den här handledningen omsorgsfullt för att senare kunna söka 
information eller lämna den vidare med instrumentet. 
 
Den PAN Feuchtemesser är en enkel att använda enheten för att mäta 
fukthalten i sågade trävaror (kartong, papper) och härdat murverk (gips, betong 
och murbruk). PAN Feuchtemesser visar fuktinnehållet i materialet direkt. 
 
 

2. I leveransen ingår: 

Var god kontrollera vid uppackningen att leveransen inte är transportskadad 
och att den är komplett. 
 
- Mätenhet 
- Bruksanvisning 
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3. Allmänna säkerhetsanvisningar 

För att garantera en säker användning av produkten, ska du följa alla 

säkerhets- och bruksanvisningar i denna handbok. 

 

- Innan du använder enheten, kontrollera att det är intakt och fungerar. 

- Enheten måste inte längre användas om höljet är skadad, om en eller flera 

funktioner misslyckas om ingen funktion visas, eller om du misstänker att 

något inte är rätt. 

- Om användarens säkerhet inte kan garanteras måste instrumentet tas ur drift 

och säkras mot användning. 

- Om batterisymbolen visas i displayen, ska du omedelbart byta batteri. 

- Alltid stänga av strömmen innan du öppna den för att ersätta batteriet eller 

säkringen. 

- Använd aldrig enheten med höljet, batteriet eller säkringsfacket öppet. 

- Använd aldrig apparaten i explosiv miljö. 

- Om du inte använder instrumentet under längre tid, ta bort batteriet. 

- Om instrumentet modifieras eller ändras kan driftsäkerheten inte längre 

garanteras. Dessutom faller samtliga garanti- och kvalitetsanspråk bort. 
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4. Förklaring av symbolerna på instrumentet 

 I enlighet med EU-lågspänningsdirektivet (EN 61010) 

 Skyddsisolering: Alla spänningsförande delar är dubbelisolerade 

 
Denna produkt får inte slängas bland vanligt hushållsavfall, utan 

ska lämnas på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk 

utrustning. 

 Batterifacket 
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5. Reglage och anslutningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mät tips (utbytbara) 

2 switch 

3 Indikering 

4 Huvudströmbrytaren 

5 MODE - Knappen 

6 Cap 

7 Batterifacket 
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6. Displayen och dess symboler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Driftsdisplay 

%  Material fukt 

°C °F Temperatur i Celsius eller Fahrenheit 

 Wood 

 Frimureriet 

 
Lågt batteri 
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7. Tekniska data 

 

Indikering LCD 

Mätprincip Motståndsmätning 

Elektroder Längd: 8 mm, utbytbara 

Strömförsörjning 4 x 1,5 V LR 44 - Knappcell (s) 

Automatisk avstängning 2 Min. 

Driftsförhållanden 0 ºC till 50 ºC / <85% Luftfuktighet 

Höjd max. 2.000 m 

Lagringsförhållanden 0 ºC till 50 ºC / <85% Luftfuktighet 

(Ta bort batteriet om Luftfuktighet 

>85%) 

 

 

Funktion Mätområde Upplösning 
Noggranhet i % av 

visat mätvärde 

Wood 6 - 44% 1% ±2% 

Frimureriet 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Temperatur 
0 till 50 °C 

32 till 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Användning 

• Var uppmärksam på de Allmänna säkerhetsanvisningar. (Kapitel 3) 
• Stäng av (OFF) instrumentet när det inte används. 
• Håll alltid apparaten ren och torr. - Undvik smuts mellan mät tips. 
 
Temperatur 
Med funktionsknappen MODE (5) växlar du mellan °C och °F 
(Tryck och håll ned 2 Andra(s)) 
 
Bakgrundsbelysning 
Om du vill slå på eller av bakgrundsbelysningen trycker du kort på 
huvudströmbrytaren (4). 
 
Automatisk avstängning 
Om ingen ytterligare mätningar utförs skall stängs enheten av automatiskt efter 
2 minuter. 
Genom att samtidigt trycka på MODE-tangenten (5) och huvudströmbrytaren 
(4), är den automatiska avstängningen inaktiverad. 
(Tryck på huvudströmbrytaren i två sekunder - enheten stängs av.) 
 
Fuktmätning 
Ta bort skyddslocket och Anslut det till apparatens undersida. 
Enheten slås på automatiskt. (När enheten är påslagen behålls de senaste giltiga 
inställningarna.) 
När skyddslocket är stängt stängs enheten av igen. 
 
1. Tryck kort på MODE-tangenten för att växla mellan mätning av trä och 

murverk. 
2. Mäta alltid i trä endast i tvärgående, inte parallellen, till fibern strukturerar. 
3. Tryck in mätspetsarna så djupt som möjligt i materialet. 
4. Läs av displayen, när det visade värdet stabiliseras. 

5. Flera mätningar ger representativa data.  
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Upplysning: 
Virkets egenskaper på grund av typ och tillväxt, samt olika träslag och 
varierande virkes temperaturer kan göra det nödvändigt att korrigera de värden 
som visas. 
Mätningar för inspektioner eller referensändamål bör därför utföras i enlighet 
med torknings-och vägnings- / kalcium hårdmetall metoden. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Underhåll 

Reparationer på detta instrument endast utföras av kvalificerad fackpersonal. 
Vid felfunktioner hos mätinstrumentet kontrolleras Funktion och polaritet på 
batteriet. 
 
Utbyte av batteri(er) 
Så snart batterisymbolen eller BATT visas på displayen ska batteriet bytas ut. 
 
• Öppna batterifackets lock. 
• Sätt i batteriet i hållaren, och kontrollera att polariteten är riktig. 
• Stäng batterifacket igen. 
• Kassera förbrukade batterier enligt gällande bestämmelser. 
 
Byte av mätspetsar 
När sonderna har blivit trubbiga, Byt ut dem. 
(Använd en 6 mm gaffelnyckel.) 
 
Rengöring 
Om instrumentet blir smutsigt rengörs det med en fuktig trasa och lite vanligt 
rengöringsmedel. Se upp så att ingen fukt tränger in i instrumentet! Använd inga 
aggresiva rengörings- eller lösningsmedel! 

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. Garanti och reservdelar 

För detta instrument gäller lagstadgad garanti på 2 år från inköpsdatum (enl. 
inköpskvitto). 
Ytterligare information om klagomålshantering finns på:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
Vid behov av reservdelar, eller vid frågor eller problem, 
kontakta din återförsäljare eller: 
 
 

 
 
 

 
Ändringar till följd av teknisk utveckling, 

samt fel och utskriftsfel reserverade. 
Wien, 2022-05 

 
Vi strävar efter att leverera kvaliteten på de bruksanvisningar som du med rätta 
förväntar dig av oss. Om du vill hjälpa oss att förbättra våra översättningar, 
vänligen gör oss medvetna om eventuella fel. 
Skriv gärna till oss på:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

