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1. Úvod 

              Ďakujeme, že ste si vybrali  AGRETO HFM II tyčový vlhkomer a teplomer 
na seno, slamu a balíky a na iné  produkty. Vlastníte robustný prístroj  pre každodenné 
použitie. Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. 

2. Rozsah dodávky

 1 prístroj s  50cm meracím nástavcom  (alebo 100 … 270 cm v závislosti od modelu) 
 1 batéria 9 V 
 1 balenie box 
 1 užívateľská príručka

3. Použitie :

        AGRETO HFM II tyčový vlhkomer a teplomer je určený pre meranie vlhkosti a teploty v 
lisovaných  balíkoch sena, slamy a iných produktov (hranaté balíky, guľaté balíky a veľké 
balíky).  S citom napichneme sondu do balíka v pravom uhle. 
      Pre získanie zmysluplných hodnôt, meranie  vykonáme na viacerých miestach v balíku a 
zo získaných hodnôt  môžeme vypočítať priemernú hodnotu  . 
V praxi to zvyčajne nie je presná vlhkosť v percentách, ale postačí na preskúmanie stavu, 
hlavne pokiaľ ide o kvalitu a skladovateľnosť. Vyšši počet meraní v balíku  prednosťne 
určujú objektívnu hodnotu vlhkosti . 
      Keď meraný material nemá dostatočnú hustotu,  musí byť stlačená pred meraním vo 
vhodnej forme, napríklad stlačením vo vedre. 
Pre meranie teploty sonda musí zostať v materiáli, až kým sa zobrazí konštantná teplota. 
 
Informácie o užívateľovi: 

 Skladujte prístroj na suchom mieste. 
 Neponárajte sondu do vody ! 
 Uistite sa, že sonda nie je naklonená alebo ohnutá pri skladovaní. To platí najmä pre
    prístroje s dlhým prevedením rúrok  (100/270 cm).
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4. Bezpečnosť 

4.1 Bezpečnostné pokyny pre kupujúceho

Dôležité!

Uistite sa, že každá osoba, ktorá pracuje prvýkrát s 
AGRETO HFM II, prečítal a pochopil túto príručku.

Nebezpečenstvo! 

Uistite sa, že AGRETO HFM II je stále na mieste, ktoré nie 
je prístupné nepovolaným osobám.

4.2 Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa
 

Nebezpečenstvo! 

AGRETO HFM II môžu obsluhovať iba osoby, ktoré sú 
oboznámené s prevádzkou tohto zariadenia.

 

Bezpečnostné opatrenia!

Udržujte pracovný priestor v čistote! Znečistené plochy 
prispieva k nehodám.

 
4.3 Osobné ochranné prostriedky

VAROVANIE! 

Pre ľudí, ktorí pracujú so zariadením, je nutné nosiť 
ochranné rukavice.

VAROVANIE! 

Pre ľudí, ktorí pracujú so zariadením, je nutné nosiť 
bezpečnostnú obuv.
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4.4 Zvyškové riziká

Pri používaní zariadenia môžu vyskytnúť aj iné riziká, vyplývajúce z konštrukčného  alebo 
technické charakteru.  Treba dodržať nasledovné ochranné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVO! 

Pri použití zariadenia v hornej časti prístroja (ostrie na 
špici ) - nebezpečenstvo poranenia.

VAROVANIE! 

Meracia prístroj AGRETO HFM II   nesmie byť v používaná 
pokiaľ je v dosahu elektrické vedenie, 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

 

VAROVANIE! 

Meracia prístroj AGRETO HFM II nesmie byť používaná v 
prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
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5. Technické údaje : 

 Rozmery balenia : 800x78x54 mm (dx š xv) (verzia s 50 cm kopijou) 

 Čisté rozmery zariadenia: 772x70x48 mm (dx š xv) (verzia s 50 cm sonda) 

 Hmotnosť vr. batérie: 650 g (verzia s 50 cm sondou) 

 Sonda z nerezovej ocele,  dĺžka zapichovacia 50cm (50 cm verzia) 

 Puzdro odolné proti prachu a striekajúcej vode 

 Stabilná, ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť 

 Klávesnica so 4 tlačidlami 

 LCD displej s 15 mm vysokými číslicami 

 Rozsah merania vlhkosti 9-50% 

 Teplotný rozsah -10 až 100 ° C 

 Rozlíšenie displeja 0,1%; Presnosť 0,8% 

 Priebežné zobrazenie nameranej hodnoty počas procesu merania  pre rýchle stanovenie
    vlhkosti v rôznych miestach v balíkoch 

 Hold funkcia; Počet meraní; Priemer merania

 Zobrazenie napätia batérie 

 Automatické podsvietenie 

 Automatické vypnutie 

 Automatická kalibrácia 

 Napájanie 9V batéria

6. Uvedenie do prevádzky 

Pri dodávke, dodávaný akumulátor je odpojený. Otvorte priehradku na batérie, pripojte 

batériu a zatvorte priehradku na batérie. ( Dbať na správny pól !  )
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7 Práca s prístrojom 

7.1 Klávesnica

 

 

7.2. Zapnutie prístroja

Prístroj nemá tlačidlo zapnutia. Automaticky sa zapne, keď stlačíte jednu z tlačidiel 
[Temperature]/[teplota] alebo tlačidlo [Moisture]/[vlhkosti].

7.3. Postup  merania
 
Akonáhle je zariadenie zapnuté nepretržite ukazuje (2x za sekundu), a to buď vlhkosť 
alebo teplotu  v závislosti na vybranom režime. Aktuálne zobrazenie je signalizovaný blikaním 
desatinnej bodky, zobrazené hodnoty sú samozrejme vierohodné len vtedy, ak je sonda vo
vybranej lomodite.

Ak chcete zmeniť režim, stlačte krátko tlačidlo  [Moisture]/[Vlhkosť] alebo  [Temperature]/ 
[Teplota] .
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Keď chcete vykonať meranie vlhkosti, postupujte nasledovne: 

 S citom pichnite sondu do jedneho z bočných plôch balíka (alebo komodity ). 

 Zobrazenú hodnotu vlhkosti si môžete odčítať hneď počas pomalého zohrievania 
     sondy ( ale treba vyčkať určitý čas, aby sa nameraná hodnota ustálila ). 
    Pri vyťahovaní sondy,  hodnoty nemajú výpovednú hodnotu.

 Hodnota vlhkosti sa zobrazí medzi 9-50%. 

 Hodnoty vlhkosti pod 9%, sú zobrazené ako "L". 

 Pri hodnotách vlhkosti nad 50 na displeji bliká hlásenie "H" 

 Zopakujte merania na rôznych miestach v balíku, aby sme získali presnejšie
    informácie o balíkoch. 

 Osvetlenie displeja sa vypne po 20 sekundách automaticky  bez stlačenia akéhokoľvek
    tlačidla. Ak chcete znova aktivovať prístroj, stlačte tlačidlo [vlhkosti] alebo [teploty]. 

 Prístroj sám vypne po 2 minútach automaticky, bez stlačenia ľubovoľného
    tlačidla. Ak chcete opäť zapnúť, stlačte tlačidlo [vlhkosti] alebo [teploty]. 

 Ak sa na displeji zobrazí "LOBAT", napätie batérie je nižšia ako 8 voltov a je potrebné 
    vymeniť batériu.

Ak chcete vykonávať meranie teploty, postupujte nasledovne: 

 S citom pichnite sondu do jedneho z bočných plôch balíka. Prístroj hneď ukazuje teplotu . 

 Počkajte, až sa teplota ustáli, (môže trvať až niekoľko minút). Prečítajte si hodnotu iba, 
    keď  sa na displeji zobrazenie hodnoty ustálí. 

 Všimnite si, že sonda prevzala  teplotu meranej komodity, pri opakovanom meraní 
    nechajte ho vychladnúť, než budete vykonávať ďalšie meranie. 

 Hodnoty teplôt sa zobrazia medzi 0 a 100 ° C. 

 Opakovaním meraní na rôznych miestach v balíku získame presnejší prehľad o 

    situácii v balíkoch.

  

7.4 Uloženie zobrazovaných hodnôt (funkcia HOLD) :

         Ak nevidíte na displej v priebehu meranie vlhkosti, napríklad ak meriame balíky na 

prívese, môžete zmraziť práve zobrazenú hodnotu vlhkosti po dobu 5 sekúnd stlačením 

tlačidla  [Moisture]/[vlhkost]. Počas tejto doby, aktuálne zobrazenie sa zmrazí a uloží do 

pamäti so zobrazím hodnoty s non-blikajúcou desatinnou bodkou. Potom zariadenie začne 

opäť s automatickým zobrazením aktuálnej nameranej hodnoty.
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7.5. Vytváranie  priemerov  

Ak chcete vytvoriť  priemery pre niekoľko meraní vlhkosti, alebo spočítať počet 
meraní, postupujte nasledovne: 

 Vykonajte počiatočné merania.

 Odčítanie priemernej  hodnoty na displeji získame krátkym stlačením tlačidla 
    [Summing]/ [súčet] z hodnôt zapísaných  v pamäti prístroja. Na displeji sa zobrazí 
     počet  meraní, ktoré sú už v pamäti, zobrazia sa na 5 sekúnd. Potom sa prístroj vráti 
    do automatického zobrazenia vlhkosti. 

 Tento postup zopakujeme , koľko krát mienime meranie opakovať, alebo meranie 
    koľkých balíkov chceme merať. 

7.6. Načítanie priemernej hodnoty

Ak chcete zobraziť priemer uložených meraní, postupujte nasledovne: 

 Stlačte a podržte tlačidlo [Moisture]/[vlhkosti] po dobu 3 sekúnd. 

 Následne sa zobrazí priemerná hodnota vlhkosti všetkých uložených nameraných
    hodnôt na displeji. 
    Táto hodnota bude blikať striedavo so správou "A". 

 Celková pamäť nie je vymazaná. 

 Vrátitť sa do aktuálneho zobrazenia môžeme, tlačidlom  [Moisture]/[vlhkosti]. 

Ak chcete získať aktuálnu nameranú hodnotu z pamäti prístroja, okamžité 
zobrazenie počtu a priemeru, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 Vykonajte merania, musia byť uložené do pamäti. Aj keď nameraná 
    hodnota sa zobrazí na displeji, stlačte a podržte tlačidlo [Summing]/[súčet] 
    približne na 3 sekundy.  

 Na displeji sa objaví asi na 2 sekundy počet hodnôt, ktoré sú uložené v pamäti. 

 Potom sa zobrazí priemerná hodnota vlhkosti zo všetkých uložených 
    nameraných hodnôt. 

 Táto hodnota bude blikať striedavo so správou "A". 

 Celková pamäť nie je vymazaná. 

 Stlačením tlačidlo [Moisture]/[vlhkosti] sa vrátite do aktuálneho zobrazenia. 
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7.7 Vymazanie celkovej pamäte

Ak chcete odstrániť celkovú pamäť ručne, vypnite prístroj a znova ho zapnite. 
Po vypnutí sa  celková pamäť automaticky nevymaže len posledné merané hodnoty. 

7.8 Zobrazenie napätia batérie

Ak chcete zobraziť napätie batérie, krátko stlačte tlačidlo [OFF]. Napätie batérie vo voltoch sa 
zobrazuje na displeji asi na 3 sekundy. Prístroj sa automaticky prepne späť na aktuálny režim 
zobrazenia. 

7.9 Ako vypnúť zariadenie

Po 2 minútach bez akéhokoľvek nastavenia prevádzky, prístroj sa automaticky vypne. 
Prístroj  môžeme vypnúť manuálne stlačením a podržaním tlačidla [OFF] po dobu asi 3 
sekúnd. Keď vypnete prístroj ručne celková pamäť sa vymaže.

 
8. Faktory ovplyvňujúce testovanie vlhkosti

8.1 Hustota  balíkov
 
Balíky sena a slamy sú rozdielnej hustoty. V praxi, hustotu balíka zvyčajne nie je možné určiť. 
Hustota v balíku môže byť veľmi rozdielna, odlišná na rôznych miestach balíka.. 
AGRETO HFM II je kalibrovaná na meranie priemernej hustoty balíka. V balíkoch s vyššou 
hustotou spravidla platí  tendencia-vyššia úroveň vlhkosti a pri balíkoch s nižšou hustotou sa 
zobrazí nižšiia hodnota vlhkosti. Táto skutočnosť je výhodná v praxi v mnohých prípadoch, 
pretože, s vyššou hustotou balíkov  zvýší sa citlivosťou pri skladovaní, čo uľahčí rozhodovanie 
pokiaľ ide o kvalitu a skladovateľnosti produktov. 

8.2 Materiál

Balíky sena alebo slamy sa skladajú z rôznych častí rastlín sušené nerovnomerne. Tiež 
materiál v balíku nie je vždy uložený rovnomerne. Pomer list / stonka nie je vždy rovnaká v 
celom balíku. 
V dôsledku toho je vlhkosť vo vnútri balíka  iná. Balíky s vyššou vlhkosťou majú zvyčajne 
vyššie rozdiely vlhkosti vnútri balíka. Súšením komnodity rozdiely  v balíku sa zmenšujú. 
AGRETO HFM II meria vlhkosť a teplotu len v oblasti materiálu, ktorý leží priamo okolo hrotu 
zariadenia. 

8.3 Vlhnutie

V prvých dňoch po lisovaní, hodnota vlhkosti môže mierne stúpať. V okrajových balíkov by ste 
mali neustále vykonávať kontrolné merania v týchto dňoch. 

8.4 Konzervácia balíkov

Niektoré konzervačné prípravky ovplyvňujú elektrické vlastností komodít. V období, v ktorom 
sú  konzervačné látky aplikované, môže viesť k zvýšeniu hodnoty vlhkosti po dobu niekoľkých 
dní až niekoľkých percentuálnych bodov.
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9. Čistenie a údržba 

 Vyčistite špičku sondy prístroja pred začiatkom sezóny,  keď je viditeľne znečistené, 

    čistíme  jemnou oceľovou vlnou / alebo alkoholom. 

 Skladujte prístroj na suchom a čistom mieste. 

 Ak nepoužívate prístroj dlhšiu dobu, je vhodné odpojiť batériu. 

10. Riešenie problémov 

10.1 Batéria je vybitá 

Ak na dispaly prístroja sa  zobrazí text "LOBAT" je potrebné vymeniť batériu. Všetky 

zobrazené namerané hodnoty môžu byť skreslené. 

10.2 Chybné hodnoty meraní 

Ak si myslíte, že zobrazené hodnoty merania nie sú správne, postupujte nasledovne: 

 Pri posúdení, treba si vždy uvedomiť informácie uvedené v kapitole "Faktory ovplyvňujúce 

    meranie vlhkosti" 

 Všimnite si, že aj v suchých balíkov môže byť vlhké miesta  / alebo miesta s 

     vyššou teplotou. 

 Uistite sa, že špička a sonda sú suché. V počiatočnom stave na displeji sa 

    zobrazí  hlásenie  "L".  Ak sa zobrazí  uvedená hodnotu  bez vloženia sondy do balíka,

      potom hrot nie je suchý. 

 Uistite sa, že špička a sonda nie sú kontaminované. 

 Treba si uvedomiť, že na meranie teploty sonda musí zostať v materiáli tak dlho, 

    kým sa na displeji teplota ustáli na konštatnej hodnote  (nastaví sa konštatná teplota). 

10.3 Škody na zariadení 

 V prípade výskytov obráťte sa  prosím na výrobcu prístroja, alebo na predajcu.
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11. Záruka 

Pre toto zariadenie, je záručná doba 2 roky od dátumu zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje 
na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo poškodenia z vonkajšej 
strany.

12. Likvidácia

Zlikvidujte HFM II do posledného komponentu, šetrným 
spôsobom k životnému prostrediu (kov do príslušného 
kovového odpadu, plast do plastového odpadu atď! - 
Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu) Podrobné 
informácie možno nájsť v smernici 2002/96 / ES .

 

 

13. Vyhlásenie o zhode 

ES vyhlásenie o zhode 
Pre nasledujúci názov výrobku 
 
AGRETO HFM II Tester vlhkosti  Sena & Slamy 
Toto potvrdenie, že je v súlade so základnými požiadavkami na ochranu podľa 
smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov EU týkajúcich sa 
elektromagnetickej kompatibility (2004/108 / ES) a nízkeho napätia (2006/95 / EC). 
Pre hodnotenie týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, boli použité tieto normy: 
 
EN 61000-6-1: 2007 EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 EN 61326-2-3: 2006 
 
Toto vysvetlenie je dané výrobcom 
 
AGRETO elektronika GmbH Pommersdorf 11 3820 Raabs 
 
Predkladá: 

Anton Eder, obchodný riaditeľ Pommersdorf 19.06.2013
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14. Impressum :

Všetky informácie, špecifikácie a ilustrácie o výrobku odrážajú úroveň  stavu roku 2014.  

Technické  alebo konštrukčn zmeny vyhradené  výrobcom. 

Všetky informácie v tejto príručke boli starostlivo prípravované, poskytované dodávateľom bez 

zodpovednosti  Zodpovednosť autora je vylúčená.  
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