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Hlavné funkcie a vlastnosti 
 

● Digitálny výstup s presnosťou na jedno desatinné miesto 

● Kombinované trenie mletím a kompresia vzorky 

● Zabudované odmerky 

● Automatická kompenzácia teploty 

● Hriadeľ mlynčeka vyrobená z tvrdenej galvanizovanej ocele 

● Púzdro z nárazuvzdorného ABS-plastu  

● Automatický výpočet priemernej hodnoty 

● Individuálna kalibrácia pre všetky typy zŕn 

● Možnosť aktualizácie novými škálami vlhkosti 

● Možnosť mobilnej aplikácie 

● 2-ročná záruka 

 

 

 

Úvod 

Ďakujeme, že ste si vybrali analyzátor vlhkosti zŕn Supertech C-PRO Bluetooth. Poskytuje rýchle a 
jednoduché meranie obsahu vlhkosti v zrnách a semenách pri procese zberu a sušení. Je to presný a 
spoľahlivý prístroj, ktorý poskytuje konzistentné opakované výstupy po odobratí viacerých vzoriek. C-PRO 
má niekoľko používateľsky prívetivých funkcií vrátane kalibrácie odchylky, automatickej kompenzácie 
teploty, priemerného výpočtu a pamäte, ktorá uchováva až 1000 výstupov na prenos do smartfónu alebo 
tabletu pomocou Bluetooth. C-PRO je vyrobený z najlepších a najsilnejších materiálov na zabezpečenie 
dlhej životnosti a má jasný farebný displej pre ľahké čítanie na vonkajšom svetle. 

Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste sa naučili, ako správne používať toto zariadenie.     
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Obsah Balenia 
 

● C-PRO Analyzátor vlhkosti 
● Mlynčeková rukoväť s 9 a 11ml odmerkami 
● Batéria 

● Návod na použitie 
● Štetec na čistenie mlynčeka 
● Robustné puzdro na prenášanie 

Part Locator 

1. Rukoväť mlynčeka a 9-11ml odmerky  

2. Trecia komora mlynčeka 

3. C-PRO jednotka s jemným úchytom 

4. Displej 

5. Klávesnica 

 

 

Klávesnica 
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Inštrukcie 
Táto časť vysvetľuje, ako používať C-PRO 

Vykonanie merania. 
Poznámka: Skontrolujte obe časti mlynčeka, aby ste sa uistili, že sú čisté a prázdne. 

1 ZAPNUTIE ZARIADENIA Stlačte a podržte tlačidlo napájania.   
 
2 ZVOLTE „Merať“ a vyberte typ plodiny: 
 

 
 
3 Naplňte mlynček vzorkou 
Vzorka sa meria v zabudovanej odmernej komore v hornej časti mlynčeka (9ml a 11ml). Zmerajte 
požadované množstvo testovanej plodiny a nasypte ju do mlynčeka. Požadované množstvo sa zobrazí na 
displeji. 
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4 Vzorku pomelte a stlačte tlačidlo  „TEST“ 
Naskrutkujte hornú časť mlynčeka a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, až kým sa obidve zarážky 
nestretnú. Na dosiahnutie správneho výsledku testu je dôležité otočiť ju až do tohto bodu. Ihneď po zomletí 
stlačte tlačidlo „TEST“.  
Displej ukáže obsah vlhkosti testovanej vzorky, teplotu a priemer z posledných meraní. 
 
Analyzátoru potrvá ~ 10 sekúnd meranie obsahu vlhkosti a výpočet kompenzácie teploty , a následne 
zobrazí výsledok.  
 
Nové odčítanie sa môže vykonať vyprázdnením a vyčistením testovacej komory a jej naplnením novou 
vzorkou. Vzorku znova netestujte bez predchádzajúceho vyprázdnenia a opätovného naplnenia. 
 

 
Poznámka: Aby ste zaistili správne meranie, po každom meraní dôkladne vyčistite oba mlynčekové 
komory pomocou priloženého čistiaceho štetca. Zvyšky lepkavého alebo vlhkého materiálu je možné 
odstrániť zomletím vzorky suchého zrna. 
 
Poznámka: Ak sa teplota vzorky zŕn značne líši od teploty výsledku v jednotke, napr. merania 
uskutočnené priamo v sušičke, odporúča sa predhriať tester nasledujúcim spôsobom:  

Naplňte mlynček požadovanou plodinou, rozomelte a počkajte 1-2 minúty pred stlačením tlačidla  
„TEST“ Tlačidlo 
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5 Čítanie výsledkov na obrazovke s výsledkami

 

Nastavenie kalibrácie merača 

C-PRO je továrensky kalibrované pre každú plodinu s použitím oficiálnych metód na meranie obsahu 
vlhkosti zostavených ISTA (International Seed Testing Association). Kalibračné váhy sa zostavujú pomocou 
vzoriek plodín pestovaných za bežných podmienok. Odlišné rastové faktory medzi sezónami a odrodami 
môžu mať vplyv na elektrické vlastnosti plodiny, a preto môže byť potrebné prekalibrovať meradlo. Aby sa 
predišlo sporom, dôrazne sa odporúča skontrolovať C-PRO oproti meradlu, ktoré používa kupujúci plodiny 
(v obidvoch prípadoch použiť zrno z tej istej vzorky) a podľa potreby jeho kalibráciu upraviť.  
 
Každú kalibráciu plodín v merači je možné v prípade potreby individuálne upraviť nahor alebo nadol v 
krokoch po 0,1%. Toto sa dosiahne nasledovne:  

1. ZAPNITE ZARIADENIE: Stlačte a podržte tlačidlo napájania    

2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte ponuku Kalibrácia.  

3. Túto voľbu potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“. 

4. Pomocou klávesov so šípkami vyberte plodinu, ktorá potrebuje nastavenie kalibrácie.  

5. Túto voľbu potvrdíte stlačením tlačidla „ENTER“ ON/TEST. Na displeji sa zobrazí číselná 

hodnota 0,0 (továrenská kalibrácia).  

 

6. Používajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota kalibrácie.  

7. Vybraná kalibrácia sa potvrdí opustením ponuky pomocou tlačidla napájania,  

8. Na konci názvu plodiny sa zobrazí hviezdička (*), ak sa kalibrácia líši od tej továrenskej. 
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C-PRO Nastavenia 

C-PRO má obrazovku nastavení, ku ktorej sa dostanete nasledujúcim spôsobom:  

1. ZAPNITE ZARIADENIE: Stlačte a podržte tlačidlo napájania    

2. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia 

 

Možné nastavenia sú popísané nižšie 

Bluetooth 

V ponuke Bluetooth je možné vypnúť funkciu Bluetooth. Ak chcete používať aplikáciu smartfónu s C-PRO, 
musí byť táto funkcia zapnutá. 

Počet vzoriek 

Toto nastavenie určuje, koľko najnovších vzoriek sa používa na výpočet priemerných hodnôt. 

Vymazať priemernú hodnotu 

Vymaže priemerné údaje z posledných meraní. 

Vymazať históriu 

Vymaže všetky historické dáta. 

Čas automatického vypnutia 

V tejto ponuke môžu používatelia nastaviť časovač, ako dlho bude trvať, kým sa zariadenie vypne. 
Uvedomte si, že používanie hodnôt väčších ako 60 sekúnd ovplyvní výdrž batérie.  

Jazyk 

Vyberte jazyk. Počet dostupných jazykov určuje miestny distribútor.  
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Používanie C-PRO so smartfónom 

C-PRO sa dá používať spolu so smartfónom pomocou aplikácie SA Moisture Connect dostupné pre Android 
a iOS. Táto časť obsahuje informácie o používaní C-PRO spolu s SA Moisture Connect. 

Inštalácia aplikácie „SA Moisture Connect“ 

Aplikácia pre C-PRO sa nazýva „SA Moisture Connect“ a je navrhnutá veľmi užívateľsky príjemným 
spôsobom.  
Stiahnite si aplikáciu, spojte sa so svojimi zariadeniami a môžete ísť nato.  

Na Android smartfón stiahnite aplikáciu z Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.sagroline.moistureconnect 

Na iPhone stiahnite aplikáciu z App Store  

https://apps.apple.com/mk/app/sa-moisture-connect/id1470247622 

Otvorte aplikáciu a nezabudnite povoliť aplikácii prístup k údajom Bluetooth a údajom o polohe. 

Spárovanie C-PRO s smartfónom 

1. Uistite sa, že je na oboch zariadeniach je spustené Bluetooth. 
2. Otvorte aplikáciu, choďte do Menu → Zariadenia 
3. Stlačte „synchronizácia“ v hlavnej ponuke C-PRO. 
4. Vyberte zariadenie na smartfóne 

Vykonajte merania pomocou GPS a Časovej pečiatky 

Ak je zariadenie spárované s telefónom, analyzátor automaticky načíta GPS a časovú pečiatku z telefónu.  

Synchronizácia dát do smartfónu 

Môžete posielať všetky dostupné merania do aplikácie výberom 'Sync' v hlavnej ponuke C-PRO 
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Používanie aplikácie (SA Moisture Connect) 

Zobrazenie všetkých historických meraní na smartfóne 

Keď C-PRO prenesie všetky údaje („synchronizované“), budete mať všetky merania zoradené podľa času, 
kedy boli merania vykonané. 
 
POZNÁMKA: Ak sa meranie vykonalo, keď C-PRO nebolo pripojené k smartfónu, meraniu sa pri 
synchronizácii priradí časová pečiatka.  
 

 

Pridanie podrobností a poznámok pre každé meranie 

Pre každé meranie môžete pridať textovú poznámku a obrázok spolu s pozíciou GPS a časom zo smartfónu 
vďaka čomu teraz máte dobre zdokumentované merania - uložené v smartfóne. 
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Batéria 
Meradlo je dodávané s 9-voltovou alkalickou batériou. Tá by mala byť nainštalovaná v komore na spodnej 
strane meradla. Ak je potrebné batériu vymeniť, na displeji sa zobrazí správa Vymeňte batériu. Vymieňajte 
ju iba za kvalitnú 9-voltovú alkalickú batériu. Vybratie batérie nemá vplyv na informácie uložené v meradle. 

Skladovanie a rady pre všeobecné použitie 
Odporúča sa, aby ste meradlo vždy uchovávali v puzdre na prenášanie, ktoré je k dispozícii, aby prístroj 
nebol vystavený veľkým výkyvom teplôt a aby bol udržiavaný bez vlhkosti. Ak sa prístroj prenesie do 
teplejšieho prostredia z chladného miesta, odporúča sa nechať prístroj aklimatizovať, aby kondenzácia 
neovplyvnila výsledky merania. Na konci sezóny utrite všetky povrchy dobre navlhčenou vlhkou handričkou 
a vyberte batériu z glukomera. Vyčistite všetky časti trecieho mechanizmu a hriadeľ namažte tenkou 
vrstvou nekorozívneho oleja. 

Technické špecifikácie 
● Rozsah merania (Vlhkosť): 5 až 50% (v závislosti od typu plodiny) 

● Prevádzkový rozsah: (Teplota): 0 až 50 ºC 

● Rozlíšenie: 0,1% vlhkosť 

● Teplotná kompenzácia: Automatická 

● Hmotnosť vrátane puzdra: 2 kg 

● Rozmery: 13x21x8 cm 

● Batéria: Alkalická 9V 

● Displej: Farebný displej s vysokým rozlíšením 
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● Presnosť: Lepšia ako +/- 0,25% v normálnom rozsahu, s použitím priemeru a úpravy kalibrácie 

Vyhlásenie EÚ WEEE 

Podľa smernice WEEE 2012/19/EÚ by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale 
mal by sa namiesto toho zbierať a spracovávať samostatne ako elektronické zariadenie v súlade s 
miestnymi právnymi predpismi. 

     

 

Vyhlásenie o zhode EÚ 

Podľa ISO/IEC 17050-1, výrobca 
Supertech Agroline Aps.  
Maltgørevej 7 
5471 Søndersø, Dánsko 
 
vyhlasuje, že CPRO je v súlade s požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite (smernica EMC 
- 2014/30/EÚ a smernica RoHS - 2011/65/EÚ 
Podpísaný dokument o zhode je k dispozícii online na internetovej stránke supertechagroline.com 
 

Záruka 

Keďže prístroj slúži iba na informačné účely, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v 
dôsledku akýchkoľvek následných strát v súvislosti s jeho používaním vrátane nesprávneho zobrazenia v 
súvislosti s usadzovaním zrna. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. 
  
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 
  
Úplné obchodné podmienky je možné dostať na požiadanie alebo nájsť na našich webových stránkach. 
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