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Ďakujem, že Ste sa rozhodli za nákup vlhkomeru na obilie AGRETO GFM+ 
Je to  robustný prístroj pre každodenné použitie .

Prosím, prečítajte si tento návod starostlivo pred použitím 
Použite AGRETO GFM + prvýkrát. 
Vyplňte prosím k tejto príručke sériové číslo vášho prístroja AGRETO GFM + .

Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane prístroja. 

Sériové číslo:  …........................................................ 

Dátum nákupu: ..........................................…...........

Všetky informácie, špecifikácie a ilustrácie odrážajú stav z roku 2013.

Výrobca si vyhradzuje právo dodať prístroj s inými  konštrukčnými a technickými prvkami, ako je

to uvedené v tomto návode .
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Záruka: 

      Na prístroj sa vzťahujú všeobecné záručné podmienky platné v EU, záručná doba je 2 roky 
od dátumu zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný material ( kožený kufrík, batérie ), 
ako aj na vady vzniknuté nesprávnym použitím,  alebo poškodenia z vonkajšej strany. 

Rozsah dodávky :
• Súčasťou prístroja AGRETO GFM + patrí: 
•  táto používateľská príručka 
•  prístroj AGRETO GFM +, 
•  veko prístroja / meracia nádobka /
• 2 ks 9V batéria, 1 ochranné puzdro, 1 USB kábel. 

Podmienky použitia: 

Kondenzácia:  

        Keď je teplotný rozdiel medzi zariadením a okolitým vzduchom 
alebo keď skúšobná vzorka je vyššia ako 11 ° C, vtedy dochádza ku kondenzácii a 
tento stav skresľuje výsledok merania. Preto pred  každým použitím, treba vyčkať na
vyrovnanie teploty v meracej nádobke s okolitou teplotou . 
Tiež sa uistite, že merané obilie má rovnakú teplotu ako je teplota meracieho prístroja.
Taktiež namočené zrná vodou (dážď, Kondenzácie UAE)  môžu skresliť výsledok merania. 
Takéto zrná  nedávať do prístroja .

Teplota: 

        Aj keď má prístroj korekciu teploty vyhnite sa extrémnym teplotám. Najlepších výsledkov 
merania môžete dosiahnúť medzi 16 ° C  a  32 ° C  teploty. Pracovný rozsah prístroja  je medzi 
1 ° C a 49 ° C. 

Naplnenie nádobky- meranie / vzorky: 

      Uistite sa, že meraná vzorka neobsahuje cudzie  rezíduá  ( brať z najčistejšieho miesta )  , 
ďalšie vzorky vyberieme z iného miesta. Treba si uvedomiť, že každá vzorka môže mať inú 
koezistenciu, a preto každá vzorka počas procesu merania može mať odlišnú hodnotu merania. 
V záujme dosiahnutia nejpresnejšieho merania, doporučujeme vykonať  najmenej tri merania  
získané z troch rôznych miest rovnakej partie zrna a tak vypočítať  trednú hodnotu. Majte na 
pamäti, že vlhkosť obilia - vzorka sa rýcho zmení, keď sa to uloží do nádobky prístroja,  treba 
dodržať minimálny interval  medzi odberom a meraním tak nízko, ako je to možné.
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Preprava / skladovanie: 

Nezabudnite, že vlhkomer AGRETO GFM + nie je odolný proti poveternostným vplyvom.
Dopravapovať vždy v priloženom kufríku. 
Prepravné púzdro je navrhnuté tak, aby zariadenie počas prepravy bolo primerane chránené.
Merací prístroj môžete nechať v prenosnej taške. Doporučujeme s kladovať pri izbovej teplote. 

Čistenie / starostlivosť o prístroj : 

Vyčistite vlhkomer AGRETO GFM + vlhkou handričkou alebo 
čistiacím papierom. Na čistenie meraciej bunky v žiadnom prípade nepoužívajte
špicaté alebo ostré predmety, alebo abrazívne prípravky alebo chemikálie. 
To môže viesť k poškodeniu prístroja. 
Prístroj nikdy nenechajte  mokrý ( voda alebo iná tekutina), taktiež treba dôkladne vyčistiť, aby nezostala 
žiadna vzorka  v meracej nádobke, to môže spôsobiť oxidáciou ,  poškodenie buniek meracej plochy. 
Skladujeme suchý prístroj pri izbovej teplote.

Vloženie batérií: 

Vlhkomery  AGRETO GFM + sú dodávané s 9V batériami 2 ks. 
Batériové priehradky sú umiestnené na spodnej časti jednotky. 
Batérie na ľavej strane priehradky napája podsvietenie, zatiaľ čo
pravá poskytuje energiu pre meranie. 
Pri vkladaní batérií, prosím, dbajťe   na správnu polaritu. 
Po vložení batérií, treba skontrolovať stav nabitia. 

Postupujte nasledovne: 

1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla ON / OFF. 

2. Stlačte tlačidlo SELECT, Option-Možnosti / batérie a

    stlačte tlačidlo ENTER. 

3. Po niekoľkých sekundách, zobrazí sa stav nabitia

    batérie .

Batérie pre osvetlenie displeja pri meraní zapíname len pri 
obmedzenej viditeľnosti   ( individuálne ).
Pozor nechajte  nikdy vybité batérie v prístroji, môžu poškodiť  
vlhkomer   AGRETO GFM +.
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Nastavenie jazyka systému: 

Prístroj AGRETO GFM +  pri dodávke je nastavený štandardne  pre nemecký jazyk ( výrobcu ).
Pri výpadku energie (vybitá bateria ) napájania,  jazyk sa automaticky nastaví na Obnoviť  a 
štandardne automaticky naskočí na angličtinu ( v ktorom jazyku je systém vytvorečný ).
Ďalším alternatívnym jazykom je nemčina, ktoré možno nastaviť  podľa vlastného výberu 
zákazníka, a takto vytvoriť svoje rozhranie jazyka .
V   „ AGRETO GFM + “  vlhkomeri  takto bude systémovým jazykom,  ktorú si vyberiete : 
 

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla ON / OFF, 

2. Stlačte tlačidlo SELECT, až sa dostanete k

    položke v menu Settings-nastavenia /Language-

    jazyk sa zobrazí a stlačte tlačidlo ENTER. 

3. Z ponuky vyberte jazyk,  potvrďte klávesom

    ENTER. 

Proces merania  : 

1.  Za normálnych podmienok ( na poli v teréne ) : 
2.  Za normálnych podmienok ( pri izbovej teplote  t.j. rovnaká teplota vzorky zrna a prístroja.

Keď  existujú teplotné rozdiely alebo extrémne teploty nájdete nastavenie v časti "Meranie s 
predohrevom ". 

1. Odskrutkujte viečko meracie prístroja a
    skontrolujte,či je bunka prázdna a čistá. 

2. Stlačte tlačidlo ON / OFF. 

3. Na displeji sa zobrazí posledná meraná
    kultúra. 

4. Vyberte požadovaný kultúru s tlačidlom
     SELECT-výbrať voľbu (druh zrna) . 

5. Naplňte bunku napr. pšenicou  - vzorku
    naplníme až po okraj a skrutkovaním
    uzatvoríme nádobku.
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6. Skrutkovaním doťahujeme uzáver na
    meracej nádobke, až kým indikátor tlaku
    na meriacom viečku dosiahne úroveň 
    vrhnej časti meracieho viečka. 

7. Stlačením tlačidla ENTER sa na displeji
    zobrazíspráva TEST. 

8. Po asi 5 sekundách sa zobrazí výsledok
     merania.  

Na displeji sa po meraní v prvom riadoku zobrazí vlhkosť  vloženej vzorky. 
V druhom riadku sa zobrazí teplota.  

DÔLEŽITÉ   ! 
Vykonajte aspoň tri merania s rôznymi vzorkami a presná hodnota  merania 
potom bude stredná hodnota nameraných dát získaných z priemeru týchto hodnôt.

Postup priemerovania : 

Postupne meriame vlhkostť zrna 
jednotlivých vzoriek. Po ukončení merania 
obilia výsledok merania vlhkosti sa 
zobrazuje na displeji. Pri každom sa 
zobrazí nameraná hodnota a zobrazí sa aj 
odchýlka referenčnej jednotky v 
zátvorkách.

AGRETO GFM + ukladá namerané 
hodnoty pre každú kultúru samostatne. To 
vytvára priemer posledných meraní 
automaticky. Počet priemerných meraní je 
možné nastaviť v Menu pod OPTION - 
Nastavenie / # DenMittel/Priemer.

Po vykonaní požadovaného počtu meraní, 
prístroj  vykonaná výpočet  a 
spriemerovaný výsledok 
zobrazí na displeji v AVG (počet meraní)
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Ako odstrániť namerané priemerné hodnoty: 

                        1. Pomocou tlačidla SELECT < vyberte> voľbu z  ponuky / Delete-Odstrániť prostriedky.

2. Potvrďte klávesom ENTER.

3. Vyberte SELECT tlačidla KOMODITY-zrniny alebo VŠETKYCH-zrnín

4. Potvrďte voľbu tlačidlom ENTER 

Teraz sú priemerné hodnoty všetkých zŕn alebo jednotlivé merania odstránené.  

Nastavenie jednotky teploty: 

Teplota v nádobke môže byť zobrazená 
v ° C alebo ° F .  (Viď obrázok . )

V ponuke OPTION-Možnosti / 
Temperature-teplota, ...môžnosť  
výberu požadovanej hodnoty. 

Zapnutie a vypnutie podsvietenia: 

Osvetlenie displeja bolo vyvinuté pre používanie pri zhoršených svetelných podmienok, keď už
prístroj nemôže  dobre vidieť bez prirodzeného svetla.

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF 

2. Stlačte tlačidlo SELECT tlačidlá menu Voľby / Light-svetlo 

3. Potvrďte stlačením tlačidla ENTER 

4. Vyberte možnosť Použiť SELECT tlačidla ON alebo OFF 

5. Potvrďte voľbu tlačidlom ENTER
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Meranie s predohrevom: 

DÔLEŽITÉ  ! 

Ak je teplotná diferencia medzi prístrojom a vzorkou obilnín  je vyššia ako 11 ° C, je potrebné 
vykonať meranie takto: 

1. Odskrutkujte meranie viečko a skontrolujte, či je bunka prázdna a čistá.

2. Stlačte tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí posledná meraná kultúra.

3. Vyberte požadovanú kultúru SELECT tlačidiel. 

4. Naplňte nádobku prístroja so vzorkou zrna. 

5. Mierne naskrutkujeme meracie viečko na nádobku prístroja. Neuťahujte! 

6. Asi po 30 sek odskrutkovať meracie viečko a vyprázdniť celé množstvo zo zásobky.. 

7. Potom ihneď naplniť novú čerstvú vzorka zrna do meracej nádobky. 

8 Naskrutkujeme merací uzáver na meriacu nádobku, kým sa ukazovateľ tlaku na meracom 
   viečku dosiahne  rovnakú úroveň  ako veko meriaceho viečka.

9.Stlačte tlačidlo ENTER a na displeji sa zobrazí správa SKÚŠANIE,..potom asi po.. 5 – 10
   sekundách sa zobrazí  výsledok merania. 

V priebehu tejto operácie, meracia bunka má rovnakú teplotu ako vložená  vzorku obilia. Tým sa

zabráni vzniku  kondenzácie, čím sa zvyšuje presnosť merania. Keď už vzorky zrna v prístroji 

dosiahnú izbovú teplotu, môžetme pokračovať v meraní, ako je popísané v časti "Meranie za 

normálnych podmienok" 

( t.j. rovnaká teplota prístroja ako aj vzorky ).
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Nastavenie kalibrácie: 

Pred zmenou kalibrácie, mali by ste vždy použiť priemer najmenej troch meraní rovnakej vzorky 
obilia pre 
stanovenie rekalibrácie. 

Pre každú kultúru, je možné vopred definovať štandardné hodnoty vlhkosti - maximálne 
odchýlky od štandardu  5,0  percentuálnych bodov.

Ak chcete upraviť kalibráciu, postupujte nasledovne: 

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF 
2. Vykonajte normálne meranie, ako je popísané na strane 5-6
3. Ak chcete nastaviť kalibračnú krivku, vyberte z menu OPTION-Voľby / Kalibrácia – odchýlka
    nastavená na referenčnej vzorke. 
4. V ponuke SELECT tlačidlami  vyberte z možnosti  ( šípka dole/hore, na ľavo /na pravo )
    potrebnú štandardnú hodnotu . 
5. Stlačte klávesu ENTER pre uloženie kalibrácie.

       Ak už viete presne, koľko percentuálnych bodov sa musí upraviť meracia krivka, môžete to 
urobiť aj bez merania.  Jednoducho si vyberte kultúru, a potom stlačte tlačidlo ENTER, 
Zariadenie kontroluje, potom prejdite na krok 3..   
 

Dôležité: 

AGRETO GFM + ukladá kalibrácie pre každú kultúru. To znamená, že kalibrácia je platné pre 
osobitné kultúry. 
 
Kalibrácia môže byť zmenená iba na dolnej alebo hornej medze hodnoty  merania. Prekročenie 
týchto medzných hodnôt, nie je možné s kalibráciou.
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Vymazanie kalibrácie: 

Ak chcete odstrániť kalibráciu postupujte nasledovne viď zobrazenie displyeja :
 

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF tlačidlom

2. Vyberte možnosť použiť SELECT-Výber -> tlačidlom
    vyberte kalibrované kultúry.

3. Stlačte tlačidlo ENTER.

4. Kontrola zariadenia

5. Vyberte tlačidlom SELECT -> Možnosti / Kalibrácia a
    nastavte hodnotu   0.0 späť. 

 
Nastavenie veľkosti písma: 
Ak chcete zmeniť veľkosť písma, postupujte nasledovne:

 
1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF 
2. Stlačte tlačidlo SELECT veľkosť tlačidlo Možnosti / Font.
3. Stlačte tlačidlo ENTER. 
4. Vyberte pomocou tlačidla SELECT tlačidla Štandardné, alebo Veľký 
5. Potvrďte voľbu tlačidlom ENTER

 
Nastavenie času vypnutia (režim úspory energie): 
Ak chcete zmeniť uzatváranie, postupujte nasledovne:
 

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF 

2. Stlačte tlačidlo SELECT možnosti tlačidlo ON / OFF trvania. 

3. Stlačte tlačidlo ENTER. 

4. Vyberte Použiť SELECT tlačidiel 30 sec, 1 min alebo 5 min

5. Potvrďte voľbu tlačidlom ENTER
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Merateľné kultúry: meracie rozsahy  :

Upozornenie: 
Merateľné hodnoty vlhkosti môžu mierne líšiť v závislosti na kalibráciu výrobcu a fyziologických 
vlastností  meraného materiálu.
 

Merateľné komodity Rozhranie Merateľné komodity Rozhranie
lucerna Lantern 6,0-24,0 jačmeň Barley 7,0-25,0
pohánka Buckwheat 6,0-23,0 ovos Oats 6,0-23,0
pšenica Wheat 7,0-21,0 proso Millet 6,0-21,0
pšenica jarná, biela Wheat: White 7,0-22,0 ďatelina Clover 6,0-20,0
pšenica krmná Wheat feed 7,0-21,0 ďatelina plazivá 6,0-20,0
pšenica potravinárska Wheat bread 7,0-21,0 talianský muhar Muhar 8,0-23,0
pšenica potravinárska Wheat: Durum 8,0-20,0 šošovica Lentils 7,0-18,0
hrášok suchý Dry peas 8,0-20,0 kukurica Corn 6,0-22,0
tritikálé Triticale 7,0-23,0 kukurica (vlhká) Corn (wet) 15,0-40,0
fazula jedlá Navy Beans 8,0-20,0 kukurica žltá Popcorn: Yellow 6,0-24,0
Hrášok žltý Peas: Yellow 7,0-21,0 kukurica biela Popcorn: White 6,0-24,0
hrášok Peas: Fodder 7,0-21,0 timothe Timothe 6,0-22,0

zelený hrášok Peas: Green 7,0-21,0 repka olejka Rapeseed (Canola) 7,0-15,0
lan Flax (Linseed) 5,0-17,0 ryža (dlhé zrná) Rice: Long 8,0-22,0
ryža  (okrúhle zrna) Rice: Medium 8,0-22,0 raž Rye 7,0-26,0
cviklové zrno Beetroot grain 8,0-20,0 safran Safran 6,0-28,0
kostrava ovčia Fescue 6,0-22,0 horčicové zrná Mustard 5,0-21,0

sójové boby Soybeans 8,0-25,0 slnečnica Sunflower: Stripe 6,0-22,0

slnečnica(olejová) Sunflower: Oil 4,0-20,0 cirok Sorghum (Milo) 9,0-21,01
arašidy Peanuts 6,0-15,0
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Riešenie problémov: 
 
Napájanie sa nezapne, alebo podsvietenie nefunguje:
 
* Batérie nie sú načítané alebo nesprávne vložený. 
* Batériové kontakty sú oxidované. Vyčistite konektory a skontrolujte, či je napätie na kovových
  kontaktoch.
   Ak je to potrebné, treby upraviť kontakty s kliešťami.

 
Prístroj meria nepresne: 
* teplotný rozdiel medzi vzorkou zrna a zariadení je vyššia ako 11 ° C (viď strana 10). 
* znovu vykonajte meranie pri izbovej teplote. 
* Batérie už je takmer vybitá . Skontrolujte batérie (viď str 5). 
* nesprávna kalibrácia sa vykonáva (pozri strana 11).

 
 
Zobrazí sa nasledujúce hlásenie na displeji: Feuchte über oder unter Grenzwert / vlhkosť 
nad alebo pod limit:
 
 
Na displeji sa zobrazí hlásenie :  Service nötig / potreba servisu

Jeden z elektronických súčiastok  je chybný. Prístroj by mal byť odoslaný na opravu výrobcovi 
do AGRIS. Prosím, vráťte ho v pôvodnom obale distribútorovi.
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