
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

FARMEX™ HT-PRO 

PRZENOŚNY APARAT  

DO MIERZENIA 

WILGOTNOŚCI I 

TEMPERATURY SIANA  

W BELACH 

 

 

 

Dziękujemy, że wybrali Państwo Farmex! Prosimy o dokładne 

zapoznanie się z instrukcją poniżej.  

1.INSTRUKCJA OGÓLNA 

1.1 Podłącz baterię. 9-voltowa bateria alkaliczna (w zawartości 

opakowania) musi być podłączona w pierwszej kolejności, aby 

móc uruchomić aparat. Otwórz pokrywę komory na baterię i 

podłącz do odpowiednich biegunów 

UWAGA: Po podłączeniu baterii na monitorze aparatu, przy 

naciskaniu jakiegokolwiek przycisku pierwszym razem, pojawi 

się chwilowo “88.8”. Jest to normalna reakcja świadcząca o 

aktywizowaniu się urządzenia 

UWAGA: Jeśli bateria jest słaba i wymaga wymiany, na 

monitorze pojawi się napis “LOBAT”.   

UWAGA: Bateria musi być ALKALICZNA. 

1.2 Aparat nie posiada przycisku ON/OFF. Przyciśnięcie 

jakiegokolwiek przycisku powoduje samodzielne włączenie się 

aparatu.  

UWAGA:  Po naciśnięciu przycisku, napisy pojawiają się na 

monitorze po krótkiej przerwie.  

1.3 Aby zmierzyć wilgotność, naciśnij przycisk powyżej symbolu 

przedstawiającego kroplę wody.  Zawartość wody w próbce 

obliczona zostanie w procentach wagi. 

1.4 Aby zmierzyć temperaturę, naciśnij przycisk powyżej 

symbolu przedstawiającego termometr.  Na monitorze zostanie



wyświetlona temperatura w dwóch skalach, najpierw w skali  

Fahrenheit (˚F), a następnie w skali Celsius (˚C). 

UWAGA: Jednoczesne przyciśnięcie obydwu przycisków nie 

powoduje uszkodzenia aparatu. Na monitorze pojawi się tylko 

przypadkowy numer. 

1.5 W celu włączenia oświetlenia monitora, naciśnij przycisk 

(włączone/zgaszone) powyżej symbolu przedstawiającego 

żarówkę gdy potrzebne dane są wyświetlane. Tryb 

włączone/zgaszone zostanie aktywny w HT-PRO™ dopóki osoba 

używająca urządzenie zmieni go.  

2. UWAGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 

1. Wielkości poniżej 8.0%  wyświetlane są jako “00.0”. 
Wielkości powyżej 45.0% wyświetlane są jako “99.9”. 
Pomiary temperatury poniżej  0˚C  (32˚F) wyświetlane 
są jako 00.0. Pomiary temperatury powyżej  99˚C 
(225˚F) wyświetlane są jako “99.9”. 

2. Na wolnym powietrzu HT-PRO™ powinien pokazywać 
“00.0”. (Jeśli na wolnym powietrzu aparat pokazuje 8.0, 
końcówka sondująca powinna być oczyszczona i aparat 
skalibrowany.)  

3. Aparat mierzy temperatury pomiędzy 0˚ i 99˚C (32˚ to 
225˚F). Podczas pomiaru należy poczekać minutę lub 
dwie, aby końcówka sondy mogła dostosować się do 
temperatury beli siana.  

4. Aparat mierzy siano w wyniku kontaktu z końcówką 
sondującą. Ponieważ w różnych partiach pokosu 
występują różnice wilgotności, te same różnice będą 
odzwierciedlone w różnych częściach beli. Pomiar 
powinien być dokonywany w przynajmniej pięciu (5) 
miejscach beli. NAJWYŻSZY wynik powinien być 
używany jako wytyczna. 

5. W celu ustalenia rekomendowanych wielkości wilgoci 
należy skontaktować się z miejscowymi ekspertami. 
Ogólnie jest przyjęte, że bez środków konserwujących, 
siano nie powinno być przechowywane w wilgotności 
przekraczającej 20%, a przy użyciu środków 
konserwujących w wilgotności powyżej 25%. 

6. Aparat jest przeznaczony do mierzenia wilgotności 
siana. W związku z tym, wkładanie sondy do wody NIE 
da wyniku 100%. 

 
3. DZIAŁANIE  



 
3.1 Jakość siana i odczytywanie pomiarów  
 

Ze względu na różnorodność czynników wpływających na 
wynik pomiarów, wyświetlona zawartość wilgoci nie powinna 
być uznawana za ilościową wartość bezwzględną.  
Jednakże wyniki testów są bardzo przydatne w  procesach 
zwijania w bele i przechowywania siana. Dlatego w 
otrzymaniu dokładnych wyników pomiarów może pomóc 
zrozumienie wyżej wymienionych czynników. 

 
• Gęstość beli: Im gęstsza bela, tym wyższe wskaźniki 

wilgotności. Poziom gęstości zmienia się również w 
każdej beli.  

• Naturalne różnice w roślinie występujące podczas 
suszenia: Im wyższa zawartość wilgoci, tym większe 
różnice. Spójność wyników poprawia się gdy pokos jest 
bardziej suchy.  

• Pocenie się: Podczas pierwszych kilku dni po zwinięciu 
siana wyniki pomiarów mogą być wyższe. Początkowo 
niższe wyniki pomiarów mogą wzrosnąć w wyniku 
procesu „pocenia się”. Po przesuszeniu się siana wyniki 
pomiarów powinny zacząć regularnie spadać. Ważne 
jest kontrolowanie poziomu wilgotności przez kilka dni.  

• Niektóre środki konserwujące zwiększają właściwości 
przewodzące: Do czasu gdy środek konserwujący 
zostanie wchłonięty wyniki pomiarów mogą być wyższe 
o 2-4%, niż wyniki pomiarów tej samej partii siana, ale 
nie konserwowanego. 

• Aparat był kalibrowany na 100% sianie alfalfa. Inne 
ziela dają inne wyniki pomiarów. Jednakże wyniki 
testów są bardzo przydatne w  procesach zwijania w 
bele i przechowywania siana.  

 
3.2 Kwadratowe i prostokątne bele: 

Wyniki pomiarów w różnych częściach beli będą się różniły, 
ponieważ stosunek zawartości liści i łodyg nie jest jednolity. 
Wynik będzie najwyższy gdy sonda zostanie włożona w „gęstą” 
część beli. Aparat poda również wyższy wynik przy mierzeniu 
ścisłych beli, niż luźnych beli. 
Dla uzyskania najlepszych wyników, należy wcisnąć sondę w 
„gęstą” część beli pod kątem 45˚. Pomiar powinien być pobrany



 w przynajmniej pięciu (5) miejscach (mniej więcej 15 cm od 
środkowej linii beli) i najwyższy wynik powinien być używany 
jako wytyczna. 

 
3.3 Okrągłe bele: 

Pomiary mogą być pobrane w każdym miejscu wokół 

zewnętrznej części beli, ale NIE NA JEJ KOŃCACH. Końcówka 

sondy musi być wewnątrz, ponieważ powierzchnia beli wysycha 

zwykle szybciej. Dla uzyskania najlepszych wyników, należy 

wcisnąć sondę w zewnętrzny promień beli pod kątem 45˚ i na 

głębokość przynajmniej 30 cm. Pomiar powinien być pobrany w 

przynajmniej pięciu (5) miejscach (w odległości ok 15 cm) i 

najwyższy wynik powinien być używany jako wytyczna (zobacz 

ilustrację powyżej). 

 

4. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA 

1. Po każdym użyciu odłóż urządzenie w czyste, suche i 

dogodne miejsce.  

2. W celu uzyskania lepszych wyników metalowa sonda 

powinna być oczyszczona pomiędzy eksploatacją. Obydwie 

części metalowej sondy powinny być od czasu do czasu 

oczyszczane grzywnami wełny stalowej lub/oraz roztworami 

mineralnymi lub alkoholem. Zanieczyszczona końcówka może 

zaniżyć wyniki pomiarów. Dla lepszych wyników zadbaj, by 

części mosiężne były błyszczące. 

3. Nigdy nie zanurzaj sondy w wodzie.  

4. Wyjmij baterię jeśli aparat nie będzie używany przez kilka 

miesięcy



4.1 KALIBROWANIE/SKALOWANIE 

1. Wyczyść końcówkę sondy. Trzymając sondę w powietrzu 

naciśnij na przycisk √  i przytrzymaj. Aparat zacznie odliczać w 

dół na monitorze “5,4,3,2,1” do pojawienia się “00.0”.  

 

2. Zwolnij przycisk √ . 

3. Umocuj klamerkę do kalibracji na końcu sondy tak jak jest to 

pokazane na ilustracji poniżej, a następnie przyciśnij i 

przytrzymaj przycisk √ . 

 

4. Na monitorze pojawi się 24.8% sygnalizując, że urządzenie 

jest skalibrowane.  **Pojawienie się na monitorze “99.9” w 

jakimkolwiek momencie kalibracji oznacza, że wystąpił błąd. 

Powtórz kalibrację od początku. 

 

4.2 BATERIA 

1. Jeśli bateria jest słaba i wymaga wymiany, na monitorze 

pojawi się napis “LOBAT”. Zawsze używaj 9-voltowej baterii 

alkaicznej. 

2. Po każdorazowej wymianie baterii urządzenie musi być 

skalibrowane (zobacz wyżej). 

UWAGA: Po podłączeniu baterii na monitorze aparatu pojawi 

się chwilowo “88.8”. Świadczy to o ponownym aktywizowaniu 

się urządzenia. Ostatnio przeprowadzana kalibracja i tryb



podświetlenia monitora (włączone/wyłączone) zostaną 

uaktywnione. 

 

5. GDY WYSTĘPUJĄ ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU APARATU 

1. Ponownie przeczytaj uważnie instrukcje obsługi.  

2. Wyczyść końcówkę sondy i skalibruj aparat.  

3. Jeśli pojawi się napis “LOBAT”, wymień baterię na nową 9-

voltową baterię ALKAICZNĄ i skalibruj ponownie aparat.  

GDY ZACHODZI POTRZEBA NAPRAWY Skontaktuj się z agentem 

Farmex , lub z Farmcomp. 

 

WAŻNE: Zachowaj oryginalny paragon, lub inny dowód zakupu 

aparatu. Dowód zakupu jest niezbędny w celu ustalenia, czy 

naprawy można dokonać bezpłatnie w ramach gwarancji.  

 

6. WARUNKI GWARANCJI 
 
Przenośny aparat do mierzenia temperatury i wilgotności siana 
w belach HT-PRO ma jednoletnią gwarancję na materiał i wady 
produkcyjne. Gwarancja jest ważna rok od dnia zakupu 
produktu widniejącej na dowodzie zakupu. Klient powinien 
dostarczyć uszkodzony aparat producentowi lub sprzedawcy. Do 
druku gwarancyjnego należy dołączyć opis uszkodzenia, dane i 
adres klienta, oraz kopię paragonu zakupu. Producent lub agent 
serwisowy naprawi uszkodzone urządzenie, lub wymieni na 
nowe w jak najkrótszym możliwym czasie. Gwarancyjna 
odpowiedzialność producenta ogranicza się do sumy 
odpowiadającej cenie zakupu towaru. Gwarancja nie obejmuje 
szkód wynikających z nieuważnej obsługi produktu, jego 
upuszczenie, lub prób reperacji aparatu przez osoby trzecie. 
Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich, które bezpośrednio 
lub pośrednio wynikają z nieudolnego używania produktu, lub z 
niemożliwości jego używania. 

 
Bateria nie podlega gwarancji.   

 
Wszystkie informacje, ilustracje i opisy zawarte w tej instrukcji 
obsługi oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w 
momencie opublikowania instrukcji. Producent zachowuje 
prawa wprowadzenia zmian w każdej chwili bez uprzedzenia. 



 
 

 Deklaracja zgodności  
z wymogami ISO/IEC wytyczna 22 i EN 45014 

 
Nazwa producenta     Farmcomp Oy 
i adres:                       Jusslansuora 8 
            FIN-04360 TUUSULA, FINLAND 

 
oświadcza, że produkt 

 
Nazwa produktu: Przenośny aparat do mierzeni 
temperatury i wilgotności siana w belach  
Numer modelu: Farmex HT-Pro  
       
 
jest dostosowany do EMC dyrektywy 2004/108/EC i jest 
zgodny z następującym standardem: 

    EN 61326-1:2006 

 
 
 
 
 
 
 
           Tuusula, Finland          Lasse Paakkola 
           30 kwietnia, 2010       Dyrektor Generalny 
  
 

 

Język oryginału: fiński 

Podpisana deklaracja zgodności z wymogami została 
wypełniona i podpisana w Farmcomp Oy, Tuusula 
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