HOLDPEAK MD-2GA
FANEDVESSÉG MÉRŐ
Műszaki jellemzők
Nedvesség
Százalék
Érték

Alacsony érték mérés：7-15%
Magas érték mérés；16-35%
Pontosság±1%

Működési

32℉- + 104℉/0°C - + 40°C

Környezet

<85% Relatív páratartalom

Elem

9V(tartozék)
Kéttűs érzékelő(kékített acél)
Alacsony, és magas érték mérés gomb

Tulajdonságok

Piros LED oszlop
Kompakt/könnyű/fekete hordtáska
Tüskevédő kupak
Elem tartozék

Méretek
Súly

135mm x 46mm x 23mm
96g (elemmel)

Őrizze meg a kézikönyvet
A kézikönyv tartalmazza a biztonsági figyelmeztetések,
összeszerelési és működtetési utasítások és
karbantartási eljárások, listáját. A jótállási jegyet tartsa,
a kézikönyv mellett.
Tartsa a kézikönyvet száraz helyen.
Biztonsági figyelmeztetések
FIGYELEM: A készülék használatakor, mindig tartsa
szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat, hogy
minimálisra csökkentse a személyi sérülés esélyét.
A készülék használata előtt, olvassa el a kézikönyvet!
1．Tartsa tisztán a munkaterületet.
A sötét, és zsúfolt helyek, növelik a baleset esélyét.
2．Ne használja a nedvességmérőt nedves, nyirkos
helyen. Ne tegye ki a nedvességmérőt esőnek,
és ne merítse azt folyadékba.
3．A munkaterületre ne engedjen gyermeket.
Ne adja gyermek kezébe a készüléket, és
ne engedje, hogy azt gyermek használja.
4．A küszüléket tárolja száraz, helyen, ezzel
elkerülhető, annak korrodálódása.
A készülékre, használat után, minden esetben
helyezze fel a tüskevédő kupakot.
5．Használjon megfelelő védőruházatot, és ANSI
szabványnak megfelelő szemüveget. Viseljen
nem vezető öltözetet, és csúszásgátló
munkavédelmi cipőt.
Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.
6．Kezelje a készüléket körültekintően.
A hosszabb élettartam elérése érdekében,
tartsa tisztán a készüléket, ne hagyjon rajta

olajos szennyeződést.
7 ．A készülék működtetése közben, mindig legyen
éber. Ne használja a készüléket, ha fáradt,
vagy ha alkohol,kábítószer, vagy gyógyszer
befolyása alatt áll.
8．Ne feledje, hogy egyes fa anyagok, mérgező tartósító
anyagot tartalmazhatnak, pl. krómozott réz arzenátot.
Fordítson kiemelt figyelmet, ha ilyen anyagokkal
dolgozik, hogy miniálisra csökkentse a belégzés, és
a bőrrel való érintkezés esélyét.
9．Legyen óvatos a készülék használatakor, mivel
annak mérőtüskéi hegyesek.
10．A leírásban olvasható biztonsági figyelmeztetések
nem tartalmazzák az összes esetelgesen előforduló
veszélyforrást, és külső tényezőt.
A készülék kezelője, a biztonsági előírások betartásán
felül, mindig legyen körültekintő, így elkerülhetőek
az esetlegesen előre nem látható balesetek.
Kicsomagolás
Kicsomagoláskor ellenőrizze, a csomagolás épségét,
és a tartozékok hiánytalanságát. Amennyiben a
készüléken, a csomagolás megbontásakor sérülést
tapasztal, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
Működtetés
1．Nyissa ki az elem tartót, majd helyezze be a
mellékelt 9V-ost elemet, ügyelve, hogy az elem
pólusai, a csatlakozó megfelelő pólusaihoz
csatlakozzanak.
2．Vegye le a tüskevédő kupakot.
Végezzen próbamérést: érintsen egy darab fémet
az érzékelőkhöz, majd nyomja meg a LOW gombot.
Az alsó LED világít. Távolítsa el a fémdarabot,
nyomja meg újra a LOW gombot. A LED nem világít.
Egyéb esetben ellenőrizze az elemet.
3．Mérés előtt ellenőrizze, hogy a fában nincs-e kábel,
szög, vagy csavar.
4．A fa nedvességének méréséhez, szúrja be a
a mérőtüskéket, nagyjából 6mm mélyre.
5．Ha 7% - 15% érték közt kíván mérni, nyomja meg a
LOW gombot, majd olvassa le a világító LED-től
balra lévő értéket. Ha 16% - 35% érték közt
kíván mérni, nyomja meg a HIGH gombot, majd
olvassa le a világító LED-től jobbra lévő értéket.
6．Ha a LOW gomb megnyomásakor, nem világít LED,
akkor a nedvesség 7% alatt van. Ha csak a legalsó
LED világít, akkor a nedvesség 15% fölött van.
Nyomja meg a HIGH gombot, és ismételje
meg a mérést.
7．Ha a HIGH gomb megnyomásakor, nem világít LED,
akkor a nedvesség 16% alatt, vagy 35% fölött van,

Nyomja meg a LOW gombot, és ismételje
meg a mérést 7% - 15% értékű tartományban.
8. Ha a HIGH gomb megnyomása után a legalsó LED
(15%-35%) nem világít, akkor a mért anyag
nedvességtartalma nagyobb, mint 35%.
9. Mérés után tegye vissza a tüskevédő kupakot.
Megjegyzés: Ha a gombnyomás után több LED is
világít, akkor a LED-hez tartozó értékek átlaga számít.
Karbantartás
1. Tartsa tisztán a készüléket. Szükségé esetén,
nedves rongyal törölje át a burkolatot.
2. Ha a LED fénye gyengül, cseréljen elemet.
A használt elemeket kezelje a vonatkozó
jogszabályok szerint, mivel azok nem
kezelhetőek háztartási hulladékként.
3. A hosszú élettartam megőrzése érdekében,
vegye ki az elemeket, és tárolja a készüléket
száraz helyen, 0°C és 40°C között.

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása
jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért
felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó
fenntartja.

