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WILE 55 KASUTUSJUHEND
1. Komplektis
- Wile 55 niiskusmõõtur
- kandekott
- kanderihm
- kasutusjuhend
- patarei 9 V 6F22 (paigaldatud)
2. Mõõturi kasutamine
2.1. Mõõtmiseks ettevalmistamine
Tähtis: Wile mõõturi viljaskaalad on
koostatud nii, et need vastaksid
võimalikult täpselt üldlevinud
standardsetele viljasortidele. Vilja
omadused võivad siiski vahelduda näiteks
erakorraliste kasvutingimuste või uute
sortide ilmumise tõttu. Seepärast me
soovitame, et kontrolliksid lõikushooaja
algul alati, et sinu mõõturi näidud on
mõõdetava vilja puhul vastavuses vilja
vastuvõtu ahjukatse tulemustega. Võta
alati mitu proovi ja kasuta tulemusena
nende mõõtmisnäitude keskmist.
Kui näidud erinevad, siis reguleeri oma
mõõtur vastavalt punktile 3.4. See on
tähtis eriti siis, kui käsitsed suurt
viljakogust ning mille puhul on põhjust
kahtlustada, et vilja kvaliteet on tavalisest
erinev.
Kui mõõturi eelmisest kasutamisest on
kulunud juba palju aega, siis:
- vaheta patarei (vt. täpsemalt punkt
5. Patarei);
- loe kasutusjuhend täielikult läbi;
- kontrolli, kas mõõtetass on tühi ja
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puhas;
- vajaduse korral puhasta mõõtetass
puupulga või kõva pintsliga.
2.2. Proovi võtmine
- Võta alati mitu proovi ja kasuta
tulemusena nende keskmist väärtust.
Soovitame vähemalt viit proovi.
- Eemalda proovist prügi ning rohelised ja
teistest muidu erinevad terad.
- Kui võtad proovi otse kuivatist, siis lase
temperatuuril veidi aega ühtlustuda või
„soojenda“ mõõtetassi enne mõõtmist
mõne viljaprooviga. Pea silmas, et kuivatis
on niiskus eri kohtades erinev peaaegu
kuivatamise lõpuni välja.
2.3.Mõõtetassi täitmine

- täida neljandik mõõtetassist
teradega;
- raputa mõõturit (terad tihenevad);
- täida mõõtetass ääreni;
- pühi liigne vili ära;
- keera mõõturi kork paigale ja pinguta
seda kõvemini kinni, kuni korgi
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metallist keskosa on korgi ülejäänud
pinnaga tasa.
2.4. Mõõtmine lühidalt
Lülita mõõtur sisse, vajutades ühe korra
nupule P. Mõõtur näitab kasutusel oleva
skaala (vilja) numbrit. Siis see läheb
automaatselt üle mõõtmisele ja näitab
hetke pärast niiskusastet. Mõõtur võtab
automaatselt arvesse proovi ja mõõturi
temperatuuri mõju mõõtmistulemusele.
Lõpuks lülitub mõõtur ise välja. Seejärel
on mõõtur valmis järgmiseks mõõtmiseks.
2.5 Mõõtmisjuhend
Lülita mõõtur sisse, vajutades ühe korra
nupule P. Näidikule ilmuvad hetkeks kõik
kasutusel olevad märgid.

Järgmisena ilmub näidikule kasutusel
oleva skaala number, näiteks -1-.

Mõõtmine algab. Esmalt on näidikul näha
run ja seejärel proovi niiskus protsentides,
näiteks 13.8.

Pärast mõõtmist lülitub mõõtur
automaatselt välja ning on valmis
järgmiseks mõõtmiseks.
Võttes mõõdetavaid proove eri kohtadest,
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kindlustad, et mõõtmistulemus hõlmab
võimalikult hästi kogu partii keskmist
kvaliteeti.
2.6. Skaala täpsustamine ja valik
Kontrolli esmalt, et kasutusel on õige
skaala. Skaalade loetelu on mõõturi küljel
paikneval kleepsul. Vali sealt oma viljale
sobiv skaala number. Mõõturil on lisaks
veel skaala -0-, mida Wile hooldus
kasutab mõõturi kalibreerimiseks.
Skaala -0- on ka põhiskaala, mida võib
kasutada tabeli vormis skaalade puhul.
Sel juhul sooritad tavalise mõõtmise, loed
skaala (-0-) näidu ning leiad tabelist
sellele vastava niiskusnäidu.
2.7. Skaala täpsustamine
Lülita mõõtur sisse, vajutades nupule P.
Oota, kuni näidule ilmub kasutusel oleva
skaala number, näiteks -1-.
2.8. Skaala valimine
Lülita mõõtur sisse, vajutades nupule P.
Oota, kuni näidule tuleb kasutusel oleva
skaala number, näiteks -1-.

Kui skaala number on nähtaval, võid
vahetada skaalat, vajutades nupule F. Kui
õige skaala number on näidikul, siis oota
hetk. Näidikule ilmub run ja hetke pärast
lülitub mõõtur välja. Nüüd on mõõtur
valmis mõõtmiseks.
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2.9. Tulemuse parandusnäit /
skaalaparanduse nähtavus
Kui sinu kasutusel olevale skaalale on
tehtud parandus või soovid teha
skaalaparanduse, vt. punkte 3.4. ja 3.5.
3. Tulemuse töötlemine
3.1. Keskmise väärtuse automaatne
arvutamine
Mõõtur suudab arvutada mitme
mõõtmistulemuse keskmise väärtuse. Kui
oled mõõtmise sooritanu, võid salvestada
tulemuse keskmisse väärtusse.
3.2. Mõõtmistulemuse arvutamine
keskmisse väärtusse
Tee tavaline mõõtmine. Vajuta üks kord
nupule F, kui mõõtmistulemus on näidikul.
Nüüd ilmub näidikule A ja mõõtur arvutab
näidikul olnud mõõtmistulemuse keskmise
väärtuse hulka.

Arvutus on valmis, kui näidikul tulevad
vaheldumisi nähtavale näiteks A05 ja
13,8.

Ülaltoodud näite väärtused tähendavad:
A05 – keskmist väärtust mõjutavate
mõõtmistulemuste arv on 5
13,8 – nende viie mõõtmistulemuse
keskmine väärtus.
Kui sa ei soovi arvata mõõtmistulemust
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keksmisse väärtusse, ära tee pärast
mõõtmist midagi, vaid oota, kuni mõõtur
lülitub ise välja ja on uueks mõõtmiseks
valmis.
Enne iga mõõtmiste seeria keskmise
väärtuse arvutamist veendu alati, et
keskmise väärtuse mälu on tühi, ja
tühjenda see vajaduse korral.
3.3. Keskmise väärtuse mälu
tühjendamine
Vajuta nupule F ja hoia see all, kui käivitad
mõõturi nupuga P. Kui näidikule ilmub A,
vabasta nupp F. Kui nüüd ilmub näidikule
keskmise väärtuse näit, võid selle
kustutada, vajutades nupule F, kuni
näidikule tuleb 0 ja siis A00.

Tähelepanu! Tühjenda keskmise väärtuse
mälu alati töö lõpuks, et mällu jäänud
keskmine väärtus ei ajaks segamine
järgmise mõõtmiste seeria keskmist
väärtust.
Keskmise väärtuse mällu mahub kuni 99
mõõtmisväärtust. Kui keskmisele
väärtusele ei saa uusi näitusid enam
lisada, hakkab keskmise väärtuse näit
vilkuma.
3.4. Tulemuse parandamine
Tavalisest erinevate proovide puhul võib
mõõtur anda vale tulemuse. Kui tead
niiskusprotsenti, mis on määratud
ahjukatsel, võid seada mõõturi tulemust
suuremaks või väiksemaks.
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- Soovid niiskusnäitu suurendada
Kui näidikule on ilmunud tulemus ja sa
vajutad kaks korda nupule F, tuleb
näidiku ülaserva kolm joont ja siis
niiskusprotsent. Nüüd võid iga F-nupule
vajutamisega lisada tulemusele 0,1
niiskus-%.

- Soovid niiskusprotsenti vähendada
Kui näidikul on tulemus ja sa vajutad kolm
korda nupule F, ilmuvad näidiku
alaserva kolm joont ja seejärel
niiskusprotsent. Nüüd võid iga F-nupule
vajutusega lahutada tulemusest 0,1
niiskus-%.

Tähelepanu! See parandus käib iga
skaala kohta eraldi ehk vajaduse korral
võib igal skaalal olla oma parandus.
3.5 Tulemuse parandusnäit /
Skaalaparanduse nähtavus
Kui oled teinud oma kasutusel olevasse
viljaskaalasse paranduse, on see nähtav
pärast teksti run. Iga skaala
parandusnäitu võib seada +/- 4
niiskusprotsendi ulatuses. Näidikul võib
olla näiteks ”-.5”. See tähendab, et
skaalale on tehtud 0,5 protsenti niiskust
vähendav parandus.
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Sellega ühtaegu ei saa enam
parandusnäitu muuta. Paranduse võid
teha siis, kui niiskusenäit on näidikul.
Vaata ka punkti 3.4. Tulemuse muutmine
ja punkti 4. Vilja omadused.
3.6. Skaalaparanduse kustutamine
Kui niiskusprotsent on näidikul, võid
kustutada paranduse, hoides nuppu F 6
sekundi jooksul pidevalt all, kuni näit
muutub (parandus on siis kustutatud).
Tee alati mitmeid mõõtmisi, sest
mõõdetava materjali niiskus võib
oluliselt vahelduda.
3.7. Erandlik tulemus
Kui tulemus ületab sinu kasutusel oleva
skaala mõõtediapasooni ülemise piiri,
ilmub näidikule HI.
Kui tulemus jääb sinu käsutuses oleva
skaala mõõtediapasooni alumisest piirist
allapoole, tuleb näidikul nähtavale LO.
Mõõtediapasoon on teraviljade puhul
umbes 8-35% ning õlitaimede puhul
5-25%. Kui oled saanud tulemuseks HI või
LO, kontrolli, kas mõõdad õige skaalaga,
ning tee alati kontrollmõõtmisi.

4. Vilja omadused
Mõõturi Wile 55 skaalad on koostatud, nii,
et need annaksid tulemusi, mis ühtivad
teraviljade ja seemnete niiskuse
määratlemisel kasutatud ametlike
meetodite tulemustega.
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Skaalade koostamisel kasutatakse
proove, mis esindavad neist igaühe puhul
normaalsetes tingimustes viljeldavaid
üldlevinud sorte.
Normaalsetest erinevad kasvutingimused
võivad mõjutada viljasortide ja seemnete
kvaliteeti ning nende elektrilisi omadusi.
Selle tagajärjel võivad niiskuse mõõtmise
tulemused õigetest väärtustest erineda.
Näiteks tavalisest 10 % madalam
hektoliitri kaal võib anda ühe protsendi
võrra liiga väikese niiskusväärtuse.
Vastavalt võib normaalsest kõrgem
hektoliitri kaal anda liiga kõrge
niiskusväärtuse. Sel põhjusel on eriti
raske nisu jaoks koostatud oma skaala.
Skaala 2 on mõeldud nisule, mille
hektoliitri kaal on üle 83kg/hl. Nii raske
nisu puhul on tera tavaliselt
normaalkaalulise viljaga võrreldes
tihtipeale silmanähtavalt väiksem.
Seepärast soovitame, et enne kriitiliste
mõõtmiste alustamist kontrolliksid, et
mõõturi näidud vastaksid käsitletava vilja
puhul vilja vastuvõtu mõõturi või ahjukatse
näitudele.
Kui näidud erinevad, reguleeri mõõturit
vastavalt punktile 3.4. See on tähtis eriti
siis, kui käsitled suurt viljapartiid, ja kui on
põhjust kahtlustada, et vilja kvaliteet on
tavalisest erinev.
5. Patarei
Mõõtur töötab 9 V patareiga 6F22 või
vastava alkaalpatareiga. Müüdavasse
mõõturisse on juba paigaldatud
kasutusvalmis patarei. Kui patarei pinge
on liiga madal, teatab mõõtur sellest
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tekstiga LOBAT näidiku vasakus
ülanurgas.

Kui patarei on täiesti tühjaks saamas, on
näidikul juhuslikke märke ja tekst LOBAT
võib olla kustunud.
Patareipesa on mõõturi põhjas ning selle
avamiseks tuleb vajutada patarei sümboli
kohal olevat lukustushooba. Kaas avaneb
ning võid võtta patarei välja. Eemalda
patarei mõõturist, kui seda pika aja vältel
ei kasutata. Vajaduse korral vaheta
patarei uue vastu, et kindlustada mõõturi
laitmatu töö. Kui kahtlustad, et seade ei
tööta korralikult, kontrolli alati kõigepealt
patareid. Võta arvesse seda, et patareid
tühjenevad pikapeale ise ka siis, kui
mõõturit ei kasutata.
6. Mõõturi omadused
Niiskusmõõtur Wile 55 mõõdab tervete
viljaterade ja seemnete niiskust. Mõõtur
näitab proovi veesisaldust
kaaluprotsentides. Mõõtmine põhineb
mõõdetava aine vahelduvvoolutakistuse
(kapatsitantsi) mõõtmisel. Korduva
mõõtmistulemuse täpsus on +/- 0,5
niiskusprotsenti või parem.
Niiskuse mõõtmisdiapasoon on
(diapasoonid on esitatud täpsemalt
originaalpakendil): teraviljasortidel
ligikaudu 8 – 35 % ja õlitaimede
seemnetel ligikaudu 5 – 25 %.
Mõõdetavate liikide loetelu ja nendele
vastavad skaalanumbrid on mõõturi küljel
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oleval skaalakleebisel.
Mõõturi funktsioonide hulgas on :
- nii vilja kui ka mõõturi enda
temperatuurimuutuste automaatne
kompenseerimine;
- keskmise väärtuse automaatne
arvutamine;
- võimalus seada mõõturi näidud
vastavusse ahjukatsel määratletud
niiskussisaldusega.
Wile mõõturi skaalade määratlemisel on
järgitud alljärgnevaid mõõtestandardeid:
Teravili: ISO 712, õlitaimed: ISO 665 ja
mais: ISO 6540. Proovide võtmisel
järgime standardit ISO 950 ja nende
käsitlemisel standardeid ISO 7700/1 ja
ISO 7700/2.
(ISO = International Organization for
Standardization).
7. Mõõturi hooldus, garantii ja
säilitamine
Kõigil Wile toodete materjalidel ja
tootmisel on 12 kuu pikkune garantii. See
kehtib 12 kuud, alates seadme ostmise
päevast. Kliendil tuleb toimetada rikkis
seade tootja või edasimüüja kätte või
lähimasse Wile hoolduspunkti.
Garantiiavaldusele tuleb lisada vea
kirjeldus, kliendi kontaktandmed ning
ostutšeki koopia, millelt selgub seadme
ostupäev. Tootja parandab rikkis seadme
või vahetab selle uue vastu võimalikult
kiiresti. Tootja garantiivastutus piirdub
maksimaalselt toote ostuhinnaga. Tootja ei
vastuta vigade eest, mis tulenevad toote
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hoolimatust või valest käsitsemisest ja
toote mahakukkumisest, samuti vigade
eest, mis on tekkinud siis, kui seadet on
püüdnud parandada kõrvalised isikud.
Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad
otseselt või kaudselt toote kasutamisest
või sellest, et seda ei ole saadud
kasutada.
Mõõturi kalibreeringut tuleb kontrollida
paari aasta tagant ning alati siis, kui
kahtled seadme täpsuses.
Mõõturit võib puhastada kuiva või niiske
lapiga. Ära kasuta kangeid pesuaineid
ning väldi niiskuse sattumist mõõturi
sisemusse.
Hoia mõõturit kuivas kohas, soovitatavalt
toatemperatuuril. Ära lase mõõturil maha
kukkuda ning hoia seda märjakssaamise
eest. Enne seadme pikaajalist säilitamist
eemalda patarei.
Kui kahtlustad, et mõõtur on rikkis,
võta kontakti Farmcompiga. Wile
mõõtureid kalibreerivad ja parandavad
Farmcomp ja Wile volitatud
hoolduspartnerid. Kui kahtlustad, et
seade ei tööta korralikult, kontrolli alati
kõigepealt patareid.
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EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS
1. Dėžės turinys
- „Wile 55“ - drėgmės matuoklis
- transportavimo dėklas
- nešiojimui tvirtinama juosta
- eksploatacijos instrukcijos
- 9 V 6F22 maitinimo elementas
(įdėtas).
2. Naudojimas
2.1. Pasiruošimas matavimui
Svarbu: „Wile“ drėgmės matuoklio skalė
yra sukurta standartinių grūdų kokybei
matuoti. Išskirtinės augimo sąlygos ir
naujos grūdų rūšys gali turėti ženklios
įtakos grūdų savybėms. Taigi, prieš
pradedant tikrinti naujo derliaus grūdus,
rekomenduojame patikrinti matuoklio
rodmenis matuojant krosnelėje išdžiovinto
mėginio grūdus. Visuomet atlikite kelių
mėginių matavimus ir apskaičiuokite
krovinio drėgmės kiekį pagal šių matavimų
vidurkį. Jeigu matavimų rezultatai skiriasi,
koreguokite rezultatus vadovaudamiesi
3.4 paragrafo instrukcijomis. Tai ypač
svarbu apdorojant didelius grūdų kiekius.
Jeigu matuoklis kurį laiką buvo
neeksploatuojamas, atlikite tokius
veiksmus:
- pakeiskite maitinimo elementą
(daugiau informacijos žr. 5 paragrafe
„Maitinimo elementas“)
- atidžiai perskaitykite eksploatacijos
instrukcijas
- patikrinkite, ar matavimo puodelis
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yra tuščias ir švarus
- jeigu reikia, išvalykite matavimo
puodelį medine lazdele ar šepetėliu.
2.2. Mėginio ėmimas
- Visuomet imkite mėginius iš skirtingų
krovinio vietų. Rekomenduojame paimti
mažiausiai penkis mėginius.
Apskaičiuokite krovinio drėgmės kiekį
pagal šių penkių matavimų vidurkį.
- Pašalinkite šiukšles, žalius ir kitokius
netinkamus grūdus iš mėginio.
- Imdami mėginį tiesiai iš džiovintuvo
palaukite, kol bus atliktas temperatūros
kompensavimas arba pašildykite
matavimo puodelį šiltais grūdais.
- Atminkite, grūdų džiovintuvo įkrovos
viduje esanti drėgmė kinta iki džiovinimo
proceso galutinio etapo.
2.3. Matavimo puodelio pildymas

- užpildykite ketvirtadalį matavimo
puodelio grūdais (1)
- atsargiai pakratykite matuoklį (grūdai
suguls matavimo puodelyje) (2)
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- užpildykite matavimo puodelį iki
briaunos (3)
- nubraukite grūdų perteklių (4)
- pasukite ir priveržkite dangtelį, kol
dangtelio centras bus vienu lygmeniu
su dangtelio paviršiumi (5,6).
2.4. Greito matavimo instrukcijos
Įjunkite matuoklį vieną kartą paspausdami
P mygtuką. Ekrane bus rodomas
pasirinktas skalės (grūdų) numeris. Po to
matuoklis automatiškai atliks matavimą ir
po sekundės ekrane bus pateiktas
matavimo rezultatas (drėgmės kiekis).
Matuoklis automatiškai kompensuos
temperatūros skirtumą tarp grūdų ir
matuoklio. Atlikus matavimą, matuoklis
automatiškai išsijungs ir bus paruoštas
naujam matavimui.
2.5. Matavimas papunkčiui
Įjunkite matuoklį vieną kartą paspausdami
P mygtuką. Iš pradžių bus rodomi visi
naudoti dydžiai.

Tada ekrane bus rodomas pasirinktas
skalės (grūdų) numeris, pvz. -1-.

Matuoklis automatiškai atliks
skaičiavimus. Matavimo metu matysite
run (veikimas) ir po to ekrane bus
rodomas drėgmės kiekis pagal svorio
procentinę dalį, pvz. 13.8.
17

LT

Atlikus matavimą, matuoklis automatiškai
išsijungs ir bus paruoštas naujam
matavimui.
Galite užtikrinti, kad gaunami rezultatai
rodytų viso grūdų krovinio vidutinę kokybę
imdami mėginius matavimui iš kelių
skirtingų krovinio vietų.
2.6. Skalės tikrinimas ir pasirinkimas
Visuomet patikrinkite, ar naudojate
tinkamą skalę. Visas skalių sąrašas
pateikiamas ant matuoklio šono
esančiame ženkle. Pasirinkite iš sąrašo
tinkamą grūdams skalę. Matuoklis yra su
papildoma -0- skale. -0- skalę naudoja
„Wile“ techninio aptarnavimo skyriaus
specialistai matuokliams kalibruoti.
-0- skalė yra bazinė, kurią taip pat galima
naudoti kartu su keitimo diagrama. Šiuo
atveju galite matuoti naudodami -0- skalę
ir rasti atitinkamą drėgmės dydį
diagramoje.
2.7. Skalės tikrinimas
Įjunkite matuoklį vieną kartą paspausdami
P mygtuką. Palaukite, kol ekrane bus
rodomas pasirinktos skalės numeris, pvz.
-1-.
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2.8. Skalės pasirinkimas
Įjunkite matuoklį vieną kartą paspausdami
P mygtuką. Palaukite, kol ekrane bus
rodomas pasirinktos skalės numeris, pvz.
-1-. Kuomet skalės numeris yra rodomas
ekrane, galite keisti skalę paspausdami F
mygtuką. Kai yra rodomas tinkamas
skalės numeris, dar palaukite. Ekrane
pamatysite run (veikimas) ir po sekundės
matuoklis bus išjungtas. Dabar matuoklis
paruoštas naudoti.

2.9. Skalės reguliavimo rodymas
Jeigu norite reguliuoti skalę, arba
pasirinkta skalė jau buvo reguliuota, žr.
3.4. ir 3.5. paragrafus.
3. Rezultatų apdorojimas
3.1. Automatinis vidurkio skaičiavimas
Matuokliu galima apskaičiuoti kelių
matavimų vidutinį dydį. Atlikę matavimą,
rezultatą galite išsaugoti, kad būtų
naudojamas vidurkiui skaičiuoti.
3.2. Matavimo rezultato išsaugojimas
norint skaičiuoti vidurkį
Atlikite matavimą kaip įprasta. Kuomet
rodomas rezultatas, paspauskite vieną
kartą F mygtuką. A bus rodoma ekrane, o
matuokliu bus įvedamas matavimo
rezultatas vidurkiui skaičiuoti.
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Vidurkį galima skaičiuoti, kai ekrane
pakaitomis rodomi du skaičiai, pvz. A05 ir
13,8 .

Pavyzdyje nurodyti dydžiai reiškia:
- A05 - matavimo rezultatų skaičius,
kuris yra įtrauktas į vidurkio
skaičiavimą yra 5.
- 13,8 - yra šių 5 matavimų vidutinis
dydis.
Jeigu nenorite įtraukti matavimo rezultato
skaičiuojant vidurkį, nieko nedarykite po
matavimo, tik palaukite, kol matuoklis bus
automatiškai išjungtas. Tuomet jis
paruoštas atlikti kitą matavimą.
Prieš skaičiuodami kiekvieno krovinio
medžiagos vidutinį dydį, įsitikinkite, ar
yra tuščia vidurkio skaičiavimo
atmintis ir, esant reikalui, ištrinkite
duomenis.
3.3. Vidurkio skaičiavimo atminties
duomenų ištrynimas
Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę F
mygtuką. Įjunkite matuoklį vieną kartą
paspausdami P mygtuką.
Kai ekrane rodoma A, atleiskite F
mygtuką. Jeigu ekrane rodomas vidutinis
dydis, galite ištrinti vidutinį dydį iš
atminties paspaudę ir palaikę F mygtuką.
Duomenys yra ištrinti iš atminties, kai
ekrane yra rodoma 0, o po to A00.
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Pastaba! Visuomet ištrinkite vidurkio
duomenis iš atminties atlikę seriją
matavimų, kad ankstesnis vidurkio
dydis neturėtų įtakos kito krovinio
vidurkio dydžiui.
Galima įrašyti daugiausiai 99 rezultatų
duomenis į vidurkio skaičiavimo atmintį.
Jeigu daugiau rezultatų į atmintį įrašyti
negalima, ekrane rodomas skaičius
pradės mirksėti.
3.4. Rezultato koregavimas
Jeigu matuojamos medžiagos kokybė
skiriasi nuo įprastinės, rezultatas gali būti
netinkamas. Galite koreguoti matuoklio
rodomus rezultatus, kad atitiktų etaloninį
dydį.
- Dydžio koregavimas didėjimo seka
Kuomet yra rodomas matavimo rezultatas,
paspauskite du kartus F mygtuką. Ekrano
viršuje bus rodomi trys brūkšneliai.
Palaukite sekundę ir ekrane vėl bus
rodomas rezultatas. Dabar kaskart
paspaudus F mygtuką, 0,1 drėgmės %
bus pridedama prie rezultato.

- Dydžio koregavimas mažėjimo seka
Kuomet yra rodomas matavimo rezultatas,
paspauskite F mygtuką tris kartus.
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Ekrano apačioje bus rodomi trys
brūkšneliai. Palaukite sekundę ir
ekrane vėl bus rodomas rezultatas.
Dabar kaskart paspaudus F mygtuką, 0,1
drėgmės % bus atimama iš rezultato.

Pastaba! Šis koregavimas skiriasi
atsižvelgiant į naudojamą skalę. Kitaip
tariant, gali būti nustatyti konkretūs
kiekvienos skalės koregavimai.
3.5. Skalės reguliavimo rodymas
Jeigu skalė buvo reguliuota, matysite
reguliuotą dydį po run- (veikimas) teksto.
Kiekviena skalė gali būti reguliuojama +/4 drėgmės procentiniais dydžiais.
Pavyzdžiui, ekrane gali būti rodomas
dydis “-.5”. Šis dydis reiškia, kad skalė
buvo koreguota sumažinant 0,5 drėgmės
procentinio dydžio.

Kuomet yra rodomas skalės koregavimo
dydis, nekeiskite jo. Galite koreguoti skalę
tiktai tuomet, kai rodomas matavimo
rezultatas. Daugiau informacijos žr. 3.4
paragrafe. Rezultato koregavimas ir 4.
Grūdų savybės
3.6. Skalės koregavimo duomenų
ištrynimas
Kuomet yra rodomas drėgmės kiekio
rezultatas, galite ištrinti koregavimo
duomenis. Norėdami tai atlikti,
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paspauskite ir palaikykite F mygtuką
apytiksliai 6 sekundes. Kuomet ekrane
rodomas rezultato dydis pasikeičia, aišku,
kad koregavimo duomenys yra ištrinti.
Visuomet atlikite kelis matavimus, nes
viso krovinio drėgmės kiekis gali
ženkliai skirtis.
3.7. Išimtinis rezultatas
Jeigu matavimo rezultatas viršija viršutinę
matavimo diapazono ribą, ekrane bus
rodoma HI.
Jeigu matavimo rezultatas yra žemiau
apatinės matavimo diapazono ribos,
ekrane bus rodoma LO. Grūdų ir sėklų
matavimo diapazonas yra apytiksliai 835%, o aliejinių augalų sėklų 5-25%. Jeigu
rodomas matavimo rezultatas yra HI arba
LO, patikrinkite, ar yra naudojama
tinkama skalė ir visuomet atlikite
kontrolinius matavimus.

4. Grūdų savybės
„Wile 55“ drėgmės matuoklio skalės yra
sudarytos vadovaujantis oficialiais
drėgmės kiekio nustatymo metodais.
Sudarant skales buvo naudoti
standartinėmis sąlygomis užaugintų,
dažniausiai kultivuojamų grūdų rūšių
mėginiai.
Išimtinės augimo sąlygos gali turėti įtakos
grūdų kokybei ir sėklų elektrinėms
savybėms.
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Tai gali turėti įtakos matavimo
rezultatams. Pavyzdžiui, jeigu natūrinis
svoris yra 10% mažesnis už normalų,
matuokliu gali būti rodomas per mažas
drėgmės kiekis. Atitinkamai, jeigu natūrinis
svoris yra didesnis už normalų, matuokliu
gali būti rodomas per didelis drėgmės
kiekis.
Taigi, prieš pradedant tikrinti naujo derliaus
grūdus, rekomenduojama patikrinti, ar jūsų
matuoklio rodmenys atitinka krosnelėje
išdžiovinto mėginio matavimo rezultatus.
Jeigu matavimų rezultatai skiriasi,
koreguokite rezultatus vadovaudamiesi
3.4 paragrafo instrukcijomis. Tai ypač
svarbu apdorojant didelius grūdų kiekius
arba įtariant, kad tvarkomų grūdų kokybė
skiriasi nuo įprastos.
5. Maitinimo elementas
Matuoklis veikia su 9V, 6F22 tipo ar
panašiu šarminiu maitinimo elementu.
Naujas matuoklis yra su įdėtu maitinimo
elementu ir paruoštas naudoti.
Esant žemai maitinimo elemento įtampai,
matuoklis pateikia pranešimą LOBAT
viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Jeigu maitinimo elementas yra beveik
išsikrovęs, ekrane greitai bus matomi
padriki ženklai ir gali nublankti LOBAT
pranešimo tekstas.
Maitinimo elemento dangtelis yra
matuoklio apačioje. Atidarykite dangtelį
paspausdami fiksavimo svirtelę virš
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elemento simbolio ir pakeiskite maitinimo
elementą.
Išimkite maitinimo elementą iš matuoklio,
jeigu prietaisas buvo ilgą laiką
nenaudojamas. Keiskite maitinimo
elementą kai yra reikalinga, kad matuoklis
veiktų tinkamai. Jeigu įtariate matuoklio
gedimą, visuomet iš pradžių patikrinkite
maitinimo elementą. Prašome atkreipti
dėmesį, kad maitinimo elementas iš lėto
išsikrauna net nenaudojant matuoklio.
6. Matuoklio techninės savybės
„Wile 55“ prietaisu matuojamas
nesmulkintų grūdų ir sėklų drėgmės
kiekis. Matuokliu rodomas medžiagos
drėgmės kiekis svorio procentine dalimi.
Matavimo metodas pagrįstas medžiagos
kintamosios srovės pasipriešinimo (talpa)
matavimu. Matavimo pakartojamumas yra
+/- 0,5 drėgmės procento ar daugiau.
Matavimo diapazonas yra (daugiau
informacijos žr. pakuotės dėžėje):
grūdai ir sėklos 8-35%
aliejinių augalų sėklos 5-25%.
Grūdai ir atitinkami skalių numeriai
išvardinti ant matuoklio dešinės pusės
esančio ženklo.
„Wile 55“ drėgmės matuoklio techninės
savybės:
- automatinis temperatūros skirtumo
tarp grūdų ir matuoklio
kompensavimas
- automatinis vidurkio skaičiavimas
- galimybė koreguoti matavimo
rezultatą, kad atitiktų krosnelėje
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džiovinto mėginio rezultatą kaip
etaloninį dydį.
Drėgmės kiekio apibrėžimo metodas
pagrįstas techninėmis specifikacijomis:
grūdai ISO 712, aliejinių augalų sėklos
ISO 665 ir kukurūzai ISO 6540.
Mūsų taikomas grūdų mėginio ėmimo
metodas pagrįstas ISO 950 standartu, o
mėginių tvarkymas pagrįstas ISO 7700/1
ir ISO 7700/2 standartais (ISO =
Tarptautinė standartizacijos organizacija).
7. Matuokliui taikoma garantija ir
techninė priežiūra
Visiems „Wile“ gaminiams taikoma 12
mėnesių gamintojo garantija medžiagoms
ir pagaminimui. Garantija galioja 12
mėnesių nuo pirkimo datos, nurodytos ant
kvito. Kreipdamasis dėl garantijos,
klientas turi sugrąžinti defektyvų gaminį
Gamintojui, pardavimo atstovui ar
artimiausiam „Wille“ techninio
aptarnavimo partneriui. Reiškiant
garantines pretenzijas, būtina pateikti
gedimo aprašymą, pirkimo kvito kopiją ir
nurodyti kliento kontaktinę informaciją.
Gamintojas ar „Wile“ techninio
aptarnavimo partneris suremontuos arba
pakeis defektyvų gaminį ir jį sugrąžins
kaip galima greičiau. Bendrovės
„Farmcomp“ atsakomybė apribojama
daugiausiai pagal gaminio kainą.
Garantija netaikoma gaminį apgadinus
netinkamai ar nerūpestingai naudojant,
numetus gaminį arba dėl apgadinimų po
remonto darbų, kuriuos atliko leidimo
neturintys asmenys. Bendrovė
„Farmcomp“ neprisiima atsakomybės dėl
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tiesioginės, netiesioginės žalos ar
pasekmių naudojant gaminį arba esant
faktui, kad gaminio nebuvo galima
naudoti.
Matuokliui specialūs techninio
aptarnavimo darbai nėra reikalingi.
Matuoklį galima valyti drėgna ar sausa
audinio skiaute. Nenaudokite ploviklių ar
kitų stipriai valančių medžiagų. Saugokite,
kad į matuoklį nepatektų skysčių.
Laikykite matuoklį sausai, pageidautina
esant kambario temperatūrai. Saugokite,
kad matuoklis nenukristų ir nesušlaptų.
Jeigu įtariate matuoklio gedimą,
prašome visada iš pradžių patikrinti
maitinimo elementą. Jeigu matuoklį
reikia remontuoti, kreipkitės pagalbos į
vietinį „Wile“ prekybos atstovą. „Wile“
drėgmės matuoklius kalibruoti ir
remontuoti gali tiktai „Farmcomp“ ir
įgalioti „Wile“ techninio aptarnavimo
partneriai.
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. Lepakojuma saturs
- Higrometrs Wile 55
- Somiņa pārnēsāšanai
- Siksna pārnēsāšanai
- Lietošanas pamācība
- 9 V 6F22 baterija (ievietota)
2. Lietojums
2.1. Sagatavošana mērīšanai
Svarīgi: higrometra Wile skala ir izstrādāta
standarta labības kvalitātes mērīšanai.
Ārkārtēji augšanas apstākļi un jaunu
šķirņu labība var ievērojami ietekmēt
graudu īpašības. Tādēļ pirms jaunās
ražas sezonas mēs iesakām pārbaudīt
higrometra rādījumus, nosakot
cepeškrāsnī kaltētu paraugu mitrumu.
Vienmēr veiciet vairāku paraugu
mērījumus un nosakiet masas mitruma
saturu, aprēķinot šo rādījumu vidējo
vērtību. Ja mērījumu rezultāti ir atšķirīgi,
pielāgojiet rezultātu atbilstoši
norādījumiem 3.4. punktā. Tas ir jo īpaši
svarīgi, rīkojoties ar lielu daudzumu
labības.
Ja higrometrs kādu laiku nav lietots,
veiciet šādas darbības:
- nomainiet bateriju (plašāku
informāciju skatiet 5. punktā
“Baterija”);
- rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību;
- pārliecinieties, vai mērtrauks ir
tukšs un tīrs;
- ja nepieciešams, iztīriet mērtrauku ar
koka irbuli vai stingru suku.
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2.2. Parauga ņemšana
- Paraugus vienmēr ņemiet dažādās
labības krāvuma vietās. Mēs iesakām
paņemt vismaz pieces paraugus. Nosakiet
labības mitruma saturu, aprēķinot šo
piecu mērījumu vidējo vērtību.
- Iztīriet no paraugiem svešķermeņus,
zaļus un citus nederīgus graudus.
- Ņemot paraugu tieši no kaltes, nogaidiet,
līdz temperatūra ir izlīdzinājusies, vai arī
vispirms sasildiet mērtrauku ar siltajiem
graudiem.
- Atcerieties, ka mitrums graudu kaltes
labībā mēdz būt dažāds līdz pat
beidzamajai kaltēšanas procesa stadijai.
2.3. Mērtrauka piepildīšana

-piepildiet vienu ceturtdaļu mērtrauka
ar graudiem;
- viegli sakratiet higrometru (graudi
mērtraukā sablīvēsies);
- piepildiet mērtrauku līdz malām;
- noņemiet nost liekos graudus;
- uzlieciet un aizgrieziet vāciņu, līdz
vāciņa centrs ir vienā līmenī ar pārējo
vāciņa virsmu.
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2.4. Norādījumi par ātro mērīšanu
Ieslēdziet higrometru, vienu reizi
piespiežot taustiņu P. Displejā parādīsies
izvēlētās skalas (labības) numurs. Pēc
tam higrometrs automātiski aprēķinās
mērījumu, displejā tūlīt būs redzams
mērījuma rezultāts (mitruma saturs).
Higrometrs automātiski izlīdzina graudu
un higrometra temperatūru starpību. Pēc
mērīšanas higrometrs automātiski
izslēgsies un būs gatavs jaunam
mērījumam.
2.5. Mērīšana soli pa solim
Ieslēdziet higrometru, vienu reizi
piespiežot taustiņu P. Vispirms displejā
būs redzami visi lietotie simboli.

Pēc tam displejā parādīsies izvēlētās
skalas (labības) numurs.

Higrometrs automātiski aprēķinās
mērījumu. Mērīšanas laikā displejā būs
redzams run (darbojas) un pēc tam –
mitruma satura procentuālā attiecība pret
svaru.

Pēc mērīšanas higrometrs automātiski
izslēgsies un būs gatavs jaunam
mērījumam.
Jūs varat nodrošināt to, ka rezultāti
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pārstāv visa labības apjoma vidējo
kvalitāti, ņemot graudus paraugus
dažādās labības krāvuma vietās.
2.6. Skalas pārbaude un izvēle
Vienmēr pārbaudiet, vai lietojat pareizo
skalu. Pilnīgs skalu saraksts ir redzams
higrometra sānu uzlīmē. Izvēlieties no
saraksta labībai atbilstošo skalu.
Higrometrā ir papildu skala -0-. Skalu -0lieto Wile apkalpošanas dienests,
kalibrējot higrometrus.
Skala -0- ir pamata skala, ko var lietot
kopā ar pārveidošanas tabulām. Tādā
gadījumā mērījumu izdara ar skalu -0- un
atbilstošo mitruma vērtību atrod tabulā.
2.7. Skalas pārbaude
Ieslēdziet higrometru, vienu reizi
piespiežot taustiņu P. Nogaidiet, līdz
displejā parādās pašreiz izvēlētās skalas
numurs, piemēram, -1-.

2.8. Skalas izvēle
Ieslēdziet higrometru, vienu reizi
piespiežot taustiņu P. Nogaidiet, līdz
displejā parādās pašreiz izvēlētās skalas
numurs, piemēram, -1-. Kad displejā ir
redzams skalas numurs, jūs varat to
mainīt, piespiežot taustiņu F. Kad displejā
redzams pareizās skalas numurs,
pagaidiet. Displejā būs redzams run
(darbojas), un pēc brīža higrometrs
izslēgsies. Tagad higrometrs ir gatavs
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darbam.
2.9. Skalas regulēšanas displejs
Ja vēlaties regulēt skalu vai arī izvēlētā
skala ir jau noregulēta, skatiet informāciju
3.4. un 3.5. punktā.
3. Rezultāta apstrāde
3.1. Automātiska vidējās vērtības
aprēķināšana
Higrometrs var aprēķināt vairāku
mērījumu vidējo vērtību. Pēc tam, kad
mērījums ir izdarīts, to var saglabāt
vidējās vērtības aprēķina nolūkā.
3.2. Mērījuma rezultāta saglabāšana
vidējās vērtības aprēķina nolūkā
Veiciet mērījumu kā parasti. Kad displejā
ir redzams rezultāts, vienu reizi
piespiediet taustiņu F. Displejā parādīsies
A, un higrometrs pievienos mērījuma
rezultātu vidējās vērtības aprēķinam.

Vidējās vērtības aprēķins ir gatavs, kad
displejā pārmaiņus parādās divi skaitļi,
piemēram, A05 un 13,8.

Piemērā izmantotās vērtības nozīmē:
A05 - vidējās vērtības aprēķinā
iekļauto mērījumu rezultātu skaits ir 5;
13,8 - šo 5 mērījumu vidējā vērtība.
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Ja nevēlaties iekļaut mērījuma rezultātu
vidējās vērtības aprēķinā, pēc mērīšanas
nedariet neko, vienkārši nogaidiet, līdz
higrometrs automātiski izslēdzas un pēc
tam ir gatavs nākamajam mērījumam.
Pirms katras jaunas graudu porcijas
vidējās vērtības aprēķināšanas
pārliecinieties, vai vidējās vērtības
aprēķina atmiņa ir tukša un
nepieciešamības gadījumā izdzēsiet.
3.3. Vidējās vērtības aprēķina atmiņas
dzēšana
Piespiediet un turiet piespiestu taustiņu F.
Ieslēdziet higrometru, vienu reizi
piespiežot taustiņu P.
Kolīdz displejā redzat A, atlaidiet taustiņu
F. Ja displejā parādās vidējā vērtība, jūs
šo vērtību varat izdzēst, piespiežot un
turot piespiestu taustiņu F. Atmiņa ir
izdzēsta, kad displejā parādās 0 un A00.

Ievērojiet! Pēc mērījumu virknes
vienmēr atcerieties izdzēst vidējās
vērtības atmiņu, lai iepriekšējā vidējā
vērtība neietekmētu jaunas labības
vidējo vērtību.
Vidējās vērtības aprēķina atmiņā
iespējams uzņemt, augstākais, 99
rezultātus. Ja atmiņai vairs nav iespējams
pievienot rezultātus, displejā esošais
skaitlis sāks mirgot.
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3.4. Rezultāta regulēšana
Ja izmērītā materiāla kvalitāte atšķiras no
standarta kvalitātes, rezultāts var būt
nepareizs. Jūs varat regulēt higrometra
uzrādīto rezultātu, lai tas atbilstu atskaites
vērtībai.
- Vērtības noapaļošana uz augšu
Kad displejā redzams mērījuma rezultāts,
divas reizes piespiediet taustiņu F.
Displeja augšējā malā parādīsies trīs
svītras. Pagaidiet brīdi, un displejā
atkal ir redzams rezultāts. Tagad ik reizi,
piespiežot taustiņu F, rezultātam tiks
pieskaitīts 0,1 mitruma %.

- Vērtības noapaļošana uz leju
Kad displejā redzams mērījuma rezultāts,
trīs reizes piespiediet taustiņu F. Displeja
apakšējā malā parādīsies trīs svītras.
Pagaidiet brīdi, un displejā atkal ir
redzams rezultāts. Tagad ik reizi,
piespiežot taustiņu F, rezultātam tiks
atņemts 0,1 mitruma %.

Ievērojiet! Šī regulēšana ir saistīta ar
konkrēto lietoto skalu. Citiem vārdiem
sakot, katrai skalai var būt definēts
konkrēts ieregulējums.
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3.5. Skalas ieregulējuma parādīšana
displejā
Ja izvēlētā skala tiek regulēta, pēc teksta
run (darbojas) displejā būs redzams
ieregulējums. Katru skalu var regulēt par
+/- 4 mitruma procentiem. Displejā
redzamā vērtība var būt, piemēram, “-.5”.
Šī vērtība nozīmē to, ka skala ir noapaļota
uz leju par 0,5 mitruma procentiem.

Kad skalas ieregulējuma vērtība ir
redzama displejā, to nevar mainīt. Skalu
var regulēt tikai tad, kad displejā redzams
mērījuma rezultāts. Plašāku informāciju
skatiet 3.4. punktā Rezultāta regulēšana
un 4. punktā Graudu īpašības.
3.6. Skalas ieregulējuma dzēšana
Kad displejā redzams mitruma satura
rezultāts, jūs varat ieregulējumu dzēst. Lai
to izdarītu, piespiediet un aptuveni 6
sekundes turiet nospiestu taustiņu F. Kad
rezultāta vērtība displejā mainīsies, jūs
zināsiet, ka ieregulējums ir izdzēsts.
Vienmēr izdariet vairākus mērījumus, jo
mitruma saturs visā labības krāvumā
var ievērojami atšķirties.
3.7. Ārkārtējs rezultāts
Ja mērījuma rezultāts pārsniegs mērījumu
diapazona augšējo robežu, displejā būs
redzams HI.
Ja mērījuma rezultāts būs zemāks par
mērījumu diapazona apakšējo robežu,
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displejā būs redzams LO. Graudu un
sēklu mērījumu diapazons ir aptuveni 8 –
35%; eļļas sēklām 5 – 25%. Ja mērījumu
rezultāts ir HI vai LO, pārbaudiet, vai tiek
lietota pareizā skala un vienmēr izdariet
kontrolmērījumus.

4. Graudu īpašības
Higrometra Wile 55 skalas ir izstrādātas
atbilstoši oficiālajām mitruma satura
noteikšanas metodēm. Skalu izstrādāšanā
mēs lietojam paraugus, kas pārstāv
biežāk kultivētās labības šķirnes standarta
augšanas apstākļos.
Ārkārtēji augšanas apstākļi var ietekmēt
graudu kvalitāti un sēklu elektriskās
īpašības.
Tas var ietekmēt mērījumu rezultātu.
Piemēram, ja īpatnējais svars ir par 10%
mazāks par parasto, higrometrs var
uzrādīt pārāk mazu mitruma saturu.
Attiecīgi, ja īpatnējais svars ir lielāks par
parasto, higrometrs var uzrādīt pārāk lielu
mitruma saturu.
Tādēļ mēs iesakām pirms jaunās ražas
sezonas pārbaudīt, vai higrometra
rādījumi atbilst cepeškrāsnī kaltētu graudu
mērījumu rezultātiem. Ja mērījumu
rezultāts ir atšķirīgs, regulējiet rezultātu
atbilstoši norādījumiem 3.4. punktā. Jo
īpaši svarīgi tas ir, rīkojoties ar lielu
daudzumu labības vai arī paredzot, ka
konkrēto graudu kvalitāte atšķiras no
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standarta.
5. Baterija
Higrometrs darbojas ar 6F22 tipa vai
līdzīgu sārma 9 V bateriju. Baterija ir
jauna higrometra komplektā un gatava
lietošanai.
Higrometrs raida brīdinājumu par mazu
baterijas spriegumu ar tekstu LOBAT
displeja augšējā kreisajā stūrī.

Ja baterija ir gandrīz tukša, displejā
parādīsies daži netīši simboli, un teksts
LOBAT var izbālēt.
Baterijas nodalījuma vāciņš ir higrometra
apakšpusē. Atveriet vāciņu, pabīdot
fiksējošo aizslēgu pāri baterijas simbolam,
un nomainiet bateriju.
Izņemiet bateriju no higrometra, ja ierīce
ilgāku laiku netiek lietota. Lai nodrošinātu
pareizu higrometra darbību, nomainiet
bateriju tad, kad tas nepieciešams. Ja
domājat, ka higrometrs uzrāda darbības
kļūmi, vienmēr vispirms pārbaudiet
bateriju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka baterija
lēnām pašizlādējas pat tad, kad
higrometru nelieto.
6. Higrometra tehniskie raksturlielumi
Wile 55 mēra veselu graudu un sēklu
mitruma saturu. Higrometrs rāda materiāla
mitruma saturu procentuālajā attiecībā
pret svaru. Mērīšanas metode balstās uz
materiāla maiņstrāvas pretestības
(kapacitīvās pretestības) mērījumu.
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Mērījuma atkārtojamība ir +/- 0,5 mitruma
procenti vai augstāka.
Mērījumu diapazons ir (plašāku
informāciju skatiet uz iepakojuma kārbas):
graudi un sēklas 8 – 35%;
eļļas sēklas 5 – 25%.
Graudi un atbilstošie skalu numuri ir
uzskaitīti uzlīmē higrometra labajā sānā.
Higrometra Wile 55 tehniskie
raksturlielumi
- graudu un higrometra temperatūru
starpības automātiska temperatūras
izlīdzināšana;
- automātisks vidējās vērtības
aprēķins;
- iespēja regulēt mērījuma rezultātu
atbilstoši cepeškrāsnī kaltētu graudu
mērījumu rezultātam kā atksiates
vērtībai.
Mitruma satura noteikšanas metode ir
balstīta uz šādām tehniskajām
specifikācijām: graudi ISO 712, eļļas
sēklas ISO 665 un kukurūza ISO 6540.
Mūsu labības paraugu ņemšanas metode
balstās uz ISO 950 standarta, un,
rīkojoties ar paraugiem, mēs ievērojam
ISO 7700/1 un ISO 7700/2 standartus
(ISO = International Organization for
Standardization – Starptautiskā
Standartizācijas organizācija).
7. Garantija un higrometra tehniskā
apkope
Visiem Wile izstrādājumiem ir 12 mēnešu
ražotāja garantija attiecībā uz materiāliem
un darbu. Garantijas termiņš ir 12 mēneši
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no čekā norādītā iegādes datuma. Lai
pieprasītu garantiju, pircējam jāatdod
bojātais izstrādājums ražotājam,
mazumtirgotājam vai tuvākajam Wile
servisa partnerim. Garantijas prasībai
jāpievieno kļūmes apraksts, pirkuma čeka
kopija un pircēja kontaktinformācija.
Ražotājs / Wile servisa partneris bojāto
izstrādājumu izlabos vai nomainīs un pēc
iespējas ātrāk atdos atpakaļ. Farmcomp
saistības aprobežojas ar, augstākais,
izstrādājuma cenas vērtību. Garantija
neattiecas ne uz vienu bojājumu, ko
radījis nepareizs vai paviršs izstrādājuma
lietojums vai izstrādājuma nomešana
zemē, kā arī ne uz vienu bojājumu, ko
izraisījis nepilnvarota personāla veikts
remonts. Farmcomp neuzņemas nekādu
atbildību ne par vienu tiešu, netiešu vai
izrietošu zaudējumu, ko izraisījis
izstrādājuma lietojums vai fakts, ka
izstrādājumu nav varēts lietot.
Higrometram nav nepieciešama nekāda
īpaša apkalpošana.
Higrometru var tīrīt ar mitru vai sausu
drāniņu. Nelietojiet nekādus mazgāšanas
līdzekļus vai citus spēcīgus tīrīšanas
līdzekļus. Nelejiet higrometrā šķidrumu.
Glabājiet higrometru sausā vietā, vēlams,
istabas temperatūrā. Nepieļaujiet
higrometra nokrišanu un saslapināšanu.
Ja domājat, ka higrometram ir darbības
kļūme, vienmēr vispirms pārbaudiet
bateriju. Ja higrometru nepieciešams
labot, lūdziet palīdzību vietējam Wile
mazumtirgotājam. Wile higrometrus
kalibrēt un labot drīkst tikai Farmcomp
un pilnvaroti Wile servisa partneri.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Комплект поставки
- Влагомер Wile 55
- Футляр с ремешком для переноски
- Руководство по эксплуатации
- Батарея 9 В типа 6F22
(установлена).
2. Использование влагомера
2.1. Подготовка к измерениям
Важно! Шкалы измерения влагомеров
Wile разработаны в соответствии со
стандартным качеством зерновых
культур. Особенности измеряемого
зерна могут существенно различаться в
зависимости от условий произрастания
зерна и наличия новых сортов. По этой
причине перед началом нового сезона
мы рекомендуем проверить, чтобы
показания влагомера соответствовали
показаниям сушильного шкафа на
элеваторе, куда сдается зерно.
Рекомендуется проводить измерение
как минимум пяти (5) проб и в качестве
результата измерения влажности всей
массы использовать среднее значение
измерений этих пяти проб. Если
показания влагомера отличаются от
показаний сушильного шкафа, сделайте
поправку к шкале измерения в
соответствии с пунктом «Введение
поправки к шкале измерения» данного
руководства. Данный момент особенно
важно учесть при измерении влажности
большой массы зерна и в том случае,
если Вы предполагаете, что качество
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зерна отличается от обычного.
Если с того времени, как Вы последний
раз пользовались прибором прошло
некоторое время:
- замените батарейку (подробнее
смотрите пункт «Элемент питания
(батарея)»)
- прочтите руководство по
эксплуатации
- убедитесь, что измерительный
цилиндр пуст и очищен
- при необходимости очистите
измерительный цилиндр
деревянной палочкой или жесткой
щеточкой
2.2. Отбор и подготовка пробы зерна
- Всегда отбирайте несколько проб (как
минимум 5) и в качестве результата
измерения влажности всей массы
используйте среднее значение
измерений этих пяти проб
- Удалите из пробы сор, зеленые зерна,
а также зерна, отличающиеся по
качеству от общей массы.
- Если необходимо взять пробу зерна
непосредственно из сушильного шкафа,
дождитесь, пока зерно остынет или
прогрейте измерительный цилиндр,
засыпав в него порцию теплого зерна.
Только затем проводите измерение с
новой порцией теплого зерна.
- Примите во внимание, что в
сушильной камере разница во
влажности в разных местах массы
продолжает сохраняться почти до
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полного высыхания зерна.
2.3. Заполнение измерительного
цилиндра

- заполните измерительный цилиндр
влагомера пробой зерна на одну
четверть (рис. 1)
- слегка встряхните влагомер (зерно
плотнее распределится вокруг
центрального сектора, рис. 2)
- наполните измерительный
цилиндр зерном до краев (рис. 3)
- удалите излишки зерна (рис. 4)
- установите крышку влагомера на
резьбу измерительного цилиндра
(рис. 5)
- вращайте ее по часовой стрелке
до тех пор, пока центральная
металлическая часть крышки не
установится вровень с остальной
поверхностью (рис. 6)
2.4. Краткий инструктаж по
проведению измерения
Включите влагомер одним нажатием на
кнопку Р. На дисплее высветится
номер используемой шкалы измерения
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(номер культуры). Затем автоматически
будет произведено измерение и на
дисплее появится результат – процент
содержания влаги в измеряемом
образце. Влагомер автоматически учтет
влияние температур влагомера и
образца на результат измерения. Затем
влагомер автоматически выключится и
будет готов к очередному измерению.
2.5. Проведение измерения
Включите влагомер одним нажатием на
кнопку Р. Осуществится стартовый
самоконтроль влагомера и на дисплее
высветятся все используемые знаки.

Затем на дисплее появится номер
шкалы измерения, которой Вы
пользовались в последний раз,
например -1-.

Измерение будет произведено
автоматически. Во время измерения на
дисплее высветится надпись run. Затем
на дисплее появится результат —
процент содержания влаги в
измеряемом образце, например 13, 8.

После завершения измерения влагомер
автоматически выключится и будет
готов к очередному измерению. Чтобы
убедиться, что полученный результат
измерения максимально хорошо
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представляет среднее качество всей
массы, проводите измерения в разных
местах материала.
2.6. Проверка и выбор шкалы
измерения
Перед проведением измерения
убедитесь, что используется
правильная шкала. Список шкал
измерения представлен на наклейке
сбоку прибора. В настройках прибора
заложена также шкала -0-, которую
отдел технического обслуживания Wile
использует для калибровки.
Шкала -0- является также базовой
шкалой и предназначена для
использования с таблицами перехода.
В данном случае проведите измерение
на шкале -0- и найдите в таблице
значение влажности, соответствующее
показанию прибора.
2.7. Проверка шкалы измерения
Включите влагомер одним нажатием на
кнопку Р. Дождитесь, пока на дисплее
высветится номер используемой шкалы
измерения, например -1-.

2.8. Выбор шкалы измерения
Включите влагомер одним нажатием на
кнопку Р. Дождитесь, пока на дисплее
высветится номер используемой шкалы
измерения, например -1-.
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Если шкалу измерения необходимо
поменять, действуйте следующим
образом:
Когда номер используемой шкалы
измерения отображен на дисплее,
нажимайте на кнопку F до тех пор, пока
на дисплее не появится номер
необходимой шкалы. Когда номер
необходимой шкалы высветится на
дисплее, не предпринимайте никаких
действий. На дисплее высветится
надпись run и через некоторое время
влагомер автоматически выключится.
Прибор готов к проведению измерения.

2.9. Отображение значения поправки
к шкале измерения
Если Вы хотите сделать поправку к
шкале измерения или если к
используемой шкале измерения уже
была сделана поправка, см. пункты
«Введение поправки к шкале
измерения» и «Отображение
значения поправки к шкале
измерения» данного руководства.
3. Обработка результата
3.1. Автоматическое усреднение
результатов измерений
Влагомер оснащен функцией
усреднения нескольких результатов
измерений. После проведения
измерения результат можно сохранить
для последующего расчета среднего
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значения.
3.2. Сохранение результата
измерения в память среднего
значения
Когда результат измерения высветится
на экране, нажмите на кнопку F один
раз. На экране появится символ А и
влагомер сохранит результат для
вычисления среднего значения.

Подсчет среднего значения завершен,
когда на дисплее начнут чередоваться
символы, к примеру, A05 и 13,8.

Значения, использованные в примере
означают:
A05 – количество результатов
измерения, использованных для
вычисления среднего значения - 5
13,8 – среднее значение этих пяти
результатов измерений.
Если Вы не хотите сохранять результат
в память среднего значения, не
предпринимайте никаких действий
после проведения измерения, а
дождитесь, пока влагомер
автоматически выключится и будет
готов к очередному измерению.
ВНИМАНИЕ! Перед проведением
измерения каждой новой партии
зерна убедитесь, что память
среднего значения пуста! При
необходимости очистите память!
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3.3. Очистка памяти среднего
значения
Нажмите и держите нажатой кнопку F.
Включите влагомер нажатием на кнопку
P. Когда на дисплее высветится A,
отпустите кнопку F. Если на данном
этапе на дисплее высветится показание
среднего значения, Вы можете удалить
его, нажав и держав нажатой кнопку F
до тех пор, пока на дисплее не
появится 0. Память среднего значения
пуста, когда на дисплее высветилось
А00.

ВНИМАНИЕ! Всегда очищайте память
среднего значения после проведения
измерений. Результат среднего
значения, оставшийся в памяти, может
повлиять на результат среднего
значения измерений следующей
партии.
Память среднего значения вмещает
результаты максимум 99 измерений.
Если память среднего значения полна и
неспособна вместить новый результат,
значение, высветившееся на дисплее,
начнет периодически мигать.
3.4. Введение поправки к шкале
измерения
При измерении влажности пробы,
качество которой отличается от
обычного, влагомер может дать ложные
показания. Если Вам известны
нормативные значения влажности,
определенные методом печной сушки
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для данного материала, к шкале
измерения можно внести поправку на
возрастание или на убывание.
Внесение поправки на возрастание.
Когда результат измерения отображен
на дисплее, нажмите кнопку F два
раза. В верхней части дисплея
появятся три черточки и затем
высветится значение влажности.
Теперь каждым нажатием кнопки F Вы
можете увеличить значение на 0,1%.

Внесение поправки на убывание
Когда результат измерения отображен
на дисплее, нажмите кнопку F три раза.
В нижней части дисплея появятся
три черточки и затем высветится
значение влажности. Теперь каждым
нажатием кнопки F Вы можете
уменьшить значение на 0,1%. .

ВНИМАНИЕ! Данная поправка
относится к конкретной шкале. При
необходимости можно внести
отдельную поправку для каждой
шкалы измерения.
3.5. Отображение значения поправки
к шкале измерения
Если к используемой шкале измерения
была внесена поправка, ее значение
высветится на дисплее сразу после
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текста run. К каждой шкале измерения
можно внести поправку +/- 4%.
На дисплее может высветится, к
примеру, значение ”-.5”. Данное
показание означает, что к шкале была
внесена поправка на убывание 0,5
процента.

Когда на дисплее отображено значение
поправки, его нельзя увеличить или
уменьшить. Внести поправку к шкале
измерения можно только тогда, когда
результат измерения влажности
отображен на дисплее. См. также
пункты «Обработка результата» и
«Особенности зерна».
3.6. Удаление поправки
Когда результат измерения отображен
на дисплее, поправка может быть
удалена длительным нажатием кнопки
F в течение примерно шести (6) секунд.
Нажмите кнопку F и держите ее
нажатой до тех пор, пока показание на
дисплее не изменится. Изменение
показания означает, что поправка
удалена.
Всегда проводите несколько
измерений в разных местах массы,
так как содержание влаги может
существенно различаться внутри
массы.
3.7. Внедиапазонное значение
влажности
Если результат измерения превышает
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верхнюю границу диапазона измерения
влажности, на дисплее высветится HI.
Если результат измерения ниже нижней
границы диапазона измерения
влажности, на дисплее высветится LO.
Как упоминалось ранее, диапазон
измерения для зерновых и
зернобобовых культур 8-35%, для
масленичных культур 5-25%.
Если на дисплее высветилось
показание HI или LO, убедитесь, что Вы
используете правильную шкалу
измерения и обязательно проведите
несколько контрольных измерений.

4. Об особенностях зерна
Важно! Шкалы измерения влагомеров
Wile разработаны в соответствии со
стандартным качеством зерновых
культур. Особенности измеряемого
зерна могут существенно различаться в
зависимости от условий произрастания
зерна и наличия новых сортов. По этой
причине перед началом нового сезона
мы рекомендуем проверить, чтобы
показания влагомера соответствовали
показаниям сушильного шкафа на
элеваторе, куда сдается зерно.
Рекомендуется проводить измерение
как минимум пяти (5) проб и в качестве
результата измерения влажности всей
массы использовать среднее значение
измерений этих пяти проб. Если
показания влагомера отличаются от
показаний сушильного шкафа,
сделайте поправку к шкале измерения
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в соответствии с пунктом «Введение
поправки к шкале измерения» данного
руководства. Данный момент особенно
важно учесть при измерении влажности
большой массы зерна и в том случае,
если Вы предполагаете, что качество
зерна отличается от обычного.
5. Батарея
Прибор работает на батарее
напряжением 9 В типа 6F22 или на
аналогичной алкалиновой батарее.
Батарея входит в комплект поставки.
При падении напряжения батареи до
критического уровня 5,9±0,1 Вт в левом
верхнем углу дисплея высветится текст
LOBAT. Если батарея села практически
полностью, на дисплее появятся
произвольные символы и текст LOBAT
может погаснуть.

Отсек для батареи находится на дне
прибора. Чтобы открыть отсек,
надавите на язычок, расположенный
над символом батареи. После открытия
крышки батарею можно снять.
Всегда снимайте батарею, если
влагомер не используется долгое
время. Для обеспечения безупречной
работы прибора меняйте батарею при
необходимости. Если Вы
предполагаете, что прибор не
функционирует должным образом, в
первую очередь проверьте состояние
батареи. Помните, что батареи имеют
свойство со временем разряжаться,
даже если прибор не используется.
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6. Технические характеристики
влагомера
Влагомер Wile 55 предназначен для
измерения влажности цельных зерен и
семян. Содержание влаги в
измеряемой массе отображается на
дисплее в процентах веса. Процесс
измерения основывается на измерении
емкостного сопротивления измеряемого
материала.
- Погрешность: +/- 0,5 % или ниже
(при стандартном качестве зерна)
- Диапазон измерения влажности
(подробнее смотрите на упаковке):
- для зерновых и зернобобовых
культур 8-35%
- для масличных культур 5-25%
Список измеряемых культур и
соответствующие им номера шкал
измерения расположены на наклейке
сбоку прибора.
Влагомер Wile 55 оснащен
следующими функциями:
- автоматическая компенсация
разницы температур влагомера и
пробы зерна
- автоматическое усреднение
результатов измерений
- возможность внесения поправки к
шкале измерения с учетом
результата, полученного методом
печной сушки
Метод определения содержания влаги
соответствует следующим нормам: ISO
712 для зерновых и зернобобовых
культур, ISO 665 для масличных
культур, ISO 6540 для кукурузы.
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При отборе и обработке проб мы
соблюдаем следующие стандарты: ISO
950 (при отборе проб), ISO 7700/1 и
ISO 7700/2 (при обработке проб).
(ISO = International Organization for
Standardization)
7. Правила хранения влагомера.
Гарантийные обязательства
производителя.
Очистку влагомера можно проводить
сухой или влажной тканью (только
внешнюю поверхность). Не используйте
сильнодействующие чистящие
средства.
Храните прибор в сухом месте,
предпочтительнее при комнатной
температуре. Не роняйте влагомер, не
допускайте попадания влаги внутрь
прибора.
Если прибор не используется в течение
длительного времени, обязательно
снимите батарею.
На все приборы Wile распространяется
гарантия один (1) год на случай
обнаружения производственного брака
или дефекта материалов. Гарантия
вступает в силу со дня покупки прибора
и действует 12 месяцев. При
обнаружении брака клиенту следует
возвратить прибор изготовителю,
региональному дилеру или доставить в
ближайший сервисный центр Wile. К
заявлению на гарантийный ремонт
должно прилагаться: описание
неисправности, контактные данные
клиента, а также чек с датой
совершения покупки. Изготовитель
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обязуется починить прибор или
заменить его на новый в максимально
короткие сроки. Ответственность
изготовителя ограничивается
стоимостью покупки прибора.
Изготовитель не несет ответственности
за ущерб, нанесенный в результате
неосторожного или неправильного
обращения с прибором, несоблюдения
данных правил по эксплуатации
прибора, а также в результате падения
прибора и попыток починить прибор,
совершенных третьими лицами.
Гарантия не покрывает прямой или
косвенный ущерб, нанесенный в
результате использования прибора или
же являющийся следствием
невозможности его использования.
Если Вы предполагаете, что прибор
не функционирует должным
образом, свяжитесь с региональным
дилером. Права на гарантийное и
постгарантийное обслуживание
влагомеров Wile имеют компания изготовитель Farmcomp, а также
уполномоченные изготовителем
партнеры. При возникновении
неполадок в работе влагомера,
первым делом обязательно
проверьте состояние батареи.

54

Declaration of Conformity
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conforms to the EMC directive
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standard
EN 61326-1:2006
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