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Täname Teid Wile niiskusemõõtja valiku eest. Wile 2000 kindustab viljaproovi 
kiire ja täpse niiskuse, temperatuuri ja mahukaalu mõõtmise. Seade arvestab 
automaaselt temperatuuri ja mahukaalu erinevusi. Seade on varustatud paten-
teeritud kaalusüsteemiga. Üleliigsed ja pudenenud terad ei sega töötamist ja 
tööpiirkond on alai puhas.
Tutvuge hoolega käesoleva juhendiga juba enne seadmega tööle hakkamist
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Seade töötab

Oluline: Eestis müüdavad Wile niiskusemõõtjad on seadistatud 
mõõtmaks just siin piirkonnas kasvatatava keskmise kvaliteetse vilja 
niiskust. Ekstremaalsed ja tavapärasest erinevad ilmastiku-, kasvamis- 
ja koristusolud võivad mõõtmistulemusi segada. Seepärast soovitame 
alati enne koristusperioodi algust seadme mõõtmistulemusi võrrelda 
vastuvõtja laborist saadavate tulemustega.

FUNKTSIOONID

 SÜMBOL TÄHENDUS

   Vaheta patareid

 <4.0  Mõõdetud niiskus on madalam selle kultuuri piirist

 >28.0  Niiskus on kõrgem selle kultuuri piirist

   Veakood

P MÕÕTMINE 

Wile 200 juhib kasutajat samm-sammult otse ekraanilt

1. Aseta hopper testrile. Vajuta ON/OFF nuppu, lülita seade sisse. Ekraanile 
ilmub viimase mõõtmise tulemus.

2. Vali kultuur kasutades UP/DOWN nuppu. Sisesta kultuur ENTER             
nupuga. Aseta tester stabiilsele ja ühtlasele pinnale. Lülita ENTER nupuga 
seade tööle

!
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3. Kontrolli, et hopperi sulgur oleks korralikult suletud. Täida konteiner 
    mõõdetava viljaga.
4. Ava sulgur ja lase viljal mõõtekambrisse vajuda.
5. Eemalda hopper.Tasanda viljaproov mõõtekambris käepidet kasutades.
6. Kui käepide on algasendis, alustab seade automaatselt mõõtmisprotsessi.   
    Tulemused ilmuvad ekraanile mõne sekundi pärast.

SEADME TÖÖJUHISED JA SEADISTUSED
Seadme tööjuhised ja seadistused leiate ja saate muuta seadete 
menüüst

PARANDUS
Iga kultuuri mõõdetud tulemust saab vajadusel individuaalselt eelkor-
rigeerida kuni 10% 0,1% sammuga

KEEL
Vali soovitud keel 
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Seade töötab
  
ÜHIKUD
Vali soovitud kaalu-(kg/hl või lb/Bu)  ja temperatuuriühikud (Celsius või Fahr-
enheit). Kui näiteks temperatuuriühikud on muudetud  Fahrenheit Celsiuseks, 
muudetakse automaatselt ka kaaluühikud.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS
Seade lülitub automaatselt välja pärast eelvalitud ja seadistatud aega 
(30s, 1min, 5min, 10min, 20min).

KESKMISE TULEMUSE ESITAMINE
Seade kalkuleerib automaatselt eelmiste mõõtmistulemuste keskmise. 
Seadete menüüst saate märkida, mitme mõõtmise keskmine võetakse 
tulemuse aluseks (3, 6 või 9 mõõtmist). Keskmine tulemus on võimalik ka 
kustutada. 

TAUSTVALGUSE LÜLITAMINE
Patarei tööea pikendamiseks on taustvalgus võimalik ka välja lülitada
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Seade töötab

LCD EKRAANI KONTRASTSUS
Adjust LCD display contrast Seadista kontrastsust

PATAREI
Patarei mahtu on võimalik kontrollida. Kui patarei mahtuvus on jõudnud alla 22%, 
näidatakse seda seadme sisselülitamisel. Seadme tööd ja mõõtmistulemusi see 
ei sega. 

KAALU TEST
Kaalu tööd saab kontrollida kaalu testiga. Kasuta selleks kontrollitud kuni 500 gr. 
testkogust. Jälgi testijuhiseid ekraanilt.

Info
Näidatakse seadme tarkvara detaile.  
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PUHASTAMINE
Kasuta selleks pehmet ja puhast rätikut või pehmete harjastega harja ja ole hoo-
likas, et Sa ei kahjustaks mõõtekambris olevat temperatuuriandurit

HOOLDUS
Seadme puhastamiseks kasutage pehmet ja puhast rätikut või pehmete harja-
stega harja. Ärge kasutage tugevaid kemikaale ega vedelikke seadme pesuks. 
Hoidke seadet kuivas kohas, soovitavalt eluruumi temperatuuril. Kui seadet ei ole 
pikka aega kasutatud või ei plaanita kasutada, eemaldage patareid seadmest

PATAREIDE VAHETUS
Kasutuses  on  4 AA (LR6) patareid. Vahetage kõik patareid korraga.

Temperatuuriandur
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Wile 200 annab ise märku seadme seisukorrast ja juhib kasutajat õigemate ja täpse-
mate  tulemuste saamiseks.přístroje.

Veakood 
ekraanil Põhjus Võimalik lahendus

kriitiline viga Vajab ametliku remondimehe sekku-
mist, vii seade müüja poolt soovitatud 

7 Kaal ei ole mõõdetud Korda testi/teosta kaalu test

8 Ülekaal Teosta kaalutest ja kontrolli skaalat

9 Ebaselge tulemus/seadet on protses-
si käigus raputatud

Hoia seadet mõõtmisprotsessi käigus 
stabiilselt ja kindlal alusel

10 Tulemus ei ole mõõdetav Liiga kõrge niiskusega proovid

11 Ebaselge tulemus/seadet on protses-
si käigus raputatud

Hoia seadet mõõtmisprotsessi käigus 
stabiilselt ja kindlal alusel

12 Viljaproovi temperatuur on madalam 
kui 2°C, mõõtemääramatus on kõrge

Seade töötab kõige täpsemini, kui 
viljaproovide temperatuur on vahemikus 
16°C- 32°C

13
Viljaproovi temperatuur on kõrgem 
kui 50°C, mõõtemääramatus on 
kõrge

Seade töötab kõige täpsemini, kui 
viljaproovide temperatuur on vahemikus 
16°C- 32°C

14
Liiga suur mõõtmiskambri ja vil-
japroovi temperatuuride vahe Seade ja viljaproovid peaksid olema 

võimalikult sarnases suuruses

15 Mittetasane aluspind, seade annab 
alarmsignaali Teosta mõõtmine stabiilsel alusel

16 Mõõdetud kaal on üle 330 grammi Kontrolli käepideme asendit/ Tee kaalut-
est

17 Mõõdetud kaal on alla 50 grammi Kontrolli käepideme asendit/ Tee kaalut-
est

18 Mahukaal on üle 20% kõrgem kes-
kmisest  Tee kaalutest

19 Mahukaal on 20% madalam kesk-
misest Tee kaalutest

Mõõtmiskamber ei ole puhastatud
Puhasta mõõtmiskamber
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Seadmel on alates ostukuupäevast 1-aastane tootjagarantii kasutatud 
materialidele ja töö kvaliteedile. Garantiijuhtumil palume esitada kaebus koos 
defektse seadme ja seletusega seadme müüjale. Seadme garantii ei laiene 
väärkasutusest ja hoolimatusest tehtud ja tekkinud vigadele.
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