
Miernik wilgotności drewna (MD - 2G) 
Urządzenie służy do pomiaru wilgotności drewna opałowego.  
Produktu nie należy stosować do celów komercyjnych / przemysłowych. 
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi oraz przestrzeganie zawartych w 
niej wskazówek. Urządzenie należy zawsze przekazywać z niniejszą instrukcją.  
 
Charakterysktyka produktu  (punkty 1-6) 
1.Nakładka zabezpieczająca  
2. Elektrody pomiarowe 
3.Włącznik zasilania 
4.Przycisk funkcji zatrzymania (HOLD)  
5.Wyświetlacz LCD 
6. Miejsce na baterie w dolnej części 
 
Dane techniczne 
• Zakres pomiarowy 10 % - 40 % 
• Dokładność 1 % 
• Przycisk zatrzymania uzyskanej wartość pomiaru 
• Kontrola stanu baterii (symbol baterii wyświetlany przy niskim stanie baterii) 
• Bateria: 9 V, 6F22, w komplecie 
• Wymiary: 126 x 70 x 29 mm 
• Waga: 150 g (z baterią) 
• Warunki stosowania: 0°- 40° C, < 70 % RH 
Tabela wilgotności drewna 
Rodzaj drewna              wilgotność drewna w  % 
Drewno opałowe          < 20 % 
Drewno budowlane      < 15 % 
 
Przygotowanie urządzenia 
Wciśnij włącznik zasilania POWER. Urządzenie włącza się, a na wyświetlaczu 
pojawia się wartość 1% lub 2%. 
Zdejmij nakładkę zabezpieczającą elektrody pomiarowe (Rys. A). Ostrożnie dotknij 
palcami elektrod z obu stron. 
Gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość między 28 % a 32 %, urządzenie jest 
gotowe do wykonania pomiaru.  
Uwaga: w celu uzyskania najbardziej dokładnego odczytu, przed dokonaniem 
pomiaru zaleca się podzielić grubą szczapę drewna i wykonać pomiar w miejscu, w 
którym drewno zostało podzielone, kierując elektrody prostopadle do struktury 
włókien! 
 
 
 

Pomiar wilgotności 
Skieruj elektrody pomiarowe w stronę drewna 
 (Rys. B). W celu uzyskania dokładnego wyniku, wciśnij elektrody  w drewno na 
głębokość ok. 5mm (Rys. C). Wciśnij przycisk HOLD (Zatrzymaj). 
Wyświetlacz wskazuje zmierzoną wartość wilgotności. 
Ponownie wciśnij przycisk HOLD, aby kontynuować wykonywanie pomiaru. 
Następnie, wyjmij elektrody z drewna. 
Po zakończeniu pomiarów wciśnij przycisk zasilania POWER, aby wyłączyć 
urządzenie. Nałóż czarną nakładkę zabezpieczającą elektrody.  
 
Instrukcja bezpieczeństwa  
• Po użyciu elektrody pomiarowe należy przetrzeć szmatką. 
• Przy niewłaściwym użytkowaniu elektrody pomiarowe mogą spowodować 
obrażenia.  
• Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. 
• Nie należy przeprowadzać samodzielnego demontażu i naprawy urządzenia.  
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu. 
• Nie wolno dopuścić do przedostania się do urządzenia jakichkolwiek cieczy. 
• Utylizacji zużytych baterii oraz wadliwych urządzeń należy dokonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
Gwarancja 
Firma wolfcraft gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 2 lat od daty 
jego zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu/faktury jako dowodu zakupu. W 
okresie trwania gwarancji wadliwe urządzenia mogą zostać odesłane pod wskazany 
punkt serwisowy, w którym wady będą usuwane. Nowy lub naprawiony produkt 
zostanie Państwu niezwłocznie odesłany bezpłatnie. 
 
 
Oświadczenie zgodności z wymogami dyrektywy 2004/108/EC – EMC 
Firma wolfcraft GmbH, D-56746 Kempenich,  
Wolff-Str.1, oświadcza, że niniejszy produkt 
(8732500) spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/EC – MC. 
Kempenich 11.05.2010 
Michael Bauseler 
Autoryzowany przedstawiciel/pełnomocnik CE  
(Zarząd/Technika/Logistyka; wolfcraft GmbH)  
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania technicznych zmian  
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