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Forsiktig: Elektrodenålene er veldig skarpe.  
Vær varsom med instrumentene. Hold nålene 

tildekket når de ikke er i bruk.

A Utskiftbare elektroder
B Beskyttende vippedeksel med testspor for   
 batteri og motstand
C Av/På-bryter 
D Gummihåndtak
E LCD-skjerm med bakgrunnslys

Stanley fuktighetsmåler
Stanley fuktighetsmåler påviser fuktighet i tre og 
vanlige byggematerialer, blant annet tørrmur, gips, 
betong og sementplater. 
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Ikon for lavt 
batteri

Måler for 
byggematerialer 

Måler for tre

SPESIFIKASJONER
Display LCD med to målere

 med grønt bakgrunnslys

Måleområde, tre 6 til 44%  ± 2%

Måleområde,  
byggematerialer 0.2 til 2.0%  ± 0.1%

Automatisk strømavbryter 3 minutter

Driftstemperatur        0 til 50°C

Drift ved % fuktighet       80% maks. relativ   
 fuktighet

Strømforsyning (3) CR-2032 batteri

Elektrodenåler  (2) 8mm, utskiftbare

Tilbehør Bæretaske med   
 beltefeste

BRUKSANVISNING
Bruk
1. Skyv strømbryteren i “ON”-stilling. (PÅ).

2. Løft det beskyttende dekslet 1, drei så til stilling 2. 

3. Trykk elektrodene inn i materialet som skal testes

 A. Trykk forsiktig, men så langt inn som mulig for  
  å få god kontakt.

 B. I tre foretas målingene på tvers av strukturen  
  i treet. 

 C. Foreta flere målinger for å få best mulig  
  resultat angående det generelle    
  fuktighetsinnholdet i materialet.
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Trestruktur

Testing av hvor nøyaktig fuktighetsmåleren er:

1.  Med det beskyttende dekslet på plass over   
 elektrodene og enheten på “ON” (PÅ), roterer man  
 dekslet til “T”-en står på linje med pilen.

2.  Trykk ned dekslet. LCD-displayet bør vise 27.5%   
 ±2% på “Tre”-måleren. 

Hvis utslaget ikke er innenfor grensene, kan det være 
at enheten må repareres.
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Utskifting av batterier:  

Trykk inn 1, løft dekslet 2, 3 trykk på knotten og 
batteriet vil skyves opp.

GARANTI 
Ett år garanti
Mangelfulle produkter blir reparert eller erstattet etter 
Stanley Tools eget skjønn dersom produktet og kvittering 
blir sent til:  
Stanley Nordic 
Ndr. Strandvej 119b
DK-3450  Hellebæk 
Denmark
Denne garantien dekker ikke skader som følge av slitasje, 
skader som følge av bruk annet enn det som er beskrevet 
i produsentens bruksanvisning eller reparasjoner eller 
endringer utført på dette produktet som ikke er autorisert 
av Stanley Tools. Reparasjoner eller erstatning under denne 
garantien påvirker ikke garantiens utløpsdato.  
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Uwaga: Końcówki elektrod są bardzo ostre.  
Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. 

Należy zakrywać końcówki, kiedy nie są używane.

A	 Wymienialne	elektrody
B	 Zsuwana	nakrywka	ochronna	z	baterią	i	gniazda			
	 testu	odpornościowego
C	 Włącznik
D	 Gumowe	Uchwyty
E	 Ciekłokrystaliczny	Ekran	LCD

Wilgotnościomierz firmy Stanley
Wilgotnościomierz	firmy	Stanley	wykrywa	wilgoć	w	
drewnie	i	w	popularnych	materiałach	budowlanych,	
wliczając	w	to	m.in.	suchy	mur,	tynk,	beton	i	płyty	
cementowe.	
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Ikona	
wskazująca	
niski	poziom	
naładowania	
baterii

Skala	dla	
materiałów	
budowlanych

Skala	dla	
drewna

SPECYFIKACJA
Wyświetlacz	 Wyświetlacz	z	podwójną		
	 skalą	pomiarową

													 Zielony,	ciekłokrystaliczny

Zakres,	Drewno	 6	do	44%						±	2%

Zakres,	Materiały		
Budowlane	 0.2	do	2.0%						±	0.1%

Automatyczne	wyłączenie		
zasilania	 3	minuty

Temperatura	Operacyjna	 32°	do	122°F	(0	do	50°C)

Operacyjny	%	Wilgotności	 Maksymalna	80%		 	
	 Wilgotność	Względna	

Źródło	zasilania	 (3)	CR-2032	Ogniwa		 	
	 guzikowe

Końcówki	elektrod	 (2)	0.3”	(8mm),		 	
	 Wymienialne

Akcesoria	 Woreczek	z	uchwytem	do		
	 paska

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Praca urządzenia
1.	 Przesuń	włącznik	do	pozycji	„ON”.

2.	 Podnieś	nakrywkę	ochronną	1,	a	następnie	obróć			
	 do	pozycji	2.	

3.	 Włóż	elektrody	do	materiału,	który	ma	być		 	
	 testowany.

	 A.	 Wkładaj	je	ostrożnie,	ale	jak	najgłębiej,	aby		 	
	 	 zapewnić	dobry	kontakt	z	materiałem.

	 B.	 W	drewnie	dokonujemy	pomiarów	w	poprzek		 	
	 	 słojów.	

	 C.	 Wykonaj	kilka	odczytów,	aby	poznać	ogólną		 	
	 	 wilgotność	materiału.
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Testowanie dokładności skali wilgotności:

1.		Z	nakrywka	ochronną	nałożoną	na	elektrody		
	 i	włączonym	zasilaniem	przekręć	nakrywkę	tak	aby		
	 „T”	zrównało	się	ze	strzałką.

2.		Naciśnij		nakrywkę.	Wyświetlacz	powinien		 	
	 wyświetlić	odczyt	27.5%	±2%,	na	skali	„Drewno”.	

Jeśli	odczyt	nie	mieści	się	w	tych	granicach	urządzenie	
jest	prawdopodobnie	uszkodzone	i	należy	je	naprawić.

T

+

1
2

T

+
3

©2009 THE STANLEY WORKS:
www.stanleyworks.com 

Stanley Tools Product Group, Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium

(01/09) Issue 1
50301 X

GWARANCJA	
Gwarancja	roczna
Wadliwy	produkt	może	zostać	naprawiony	lub	wymieniony	
według	uznania	Stanley	Tools.	Produkt	wraz	z	dowodem	
nabycia	należy	przesłać	pod	adres:		

Stanley Tools, 
Poland
Gwarancja	niniejsza	nie	obejmuje	szkód	powstałych	w	wyniku	
przypadkowego	uszkodzenia,	normalnego	zużycia,	użycia	w	
sposób	niezgodny	z	instrukcjami	użytkownika	lub	modyfikacji	
produktu	bez	zgody	Stanley	Tools.	Naprawa	lub	wymiana	w	
ramach	niniejszej	gwarancji	nie	ma	wpływu	na	datę	upływu	
jej	ważności.	

Zgodnie	z	prawem,	w	ramach	niniejszej	gwarancji	Stanley	
Tools	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	szkody	wynikowe	lub	
pośrednie	wynikające	z	wad	produktu.

Warunki	gwarancji	nie	mogą	ulec	zmianie	bez	upoważnienia	
Stanley	Tools.

Niniejsza	gwarancja	nie	ma	wpływu	na	uprawnienia	ustawowe	
nabywców	produktu.

Gwarancja	niniejsza	podlega	i	jest	zgodna	z	prawem	
angielskim;	Stanley	Tools	i	nabywca	wyrażają	nieodwołalnie	
zgodę	na	poddanie	się	wyłącznie	orzeczeniu	sądów	
angielskich	w	sprawie	ewentualnych	roszczeń	wynikłych	lub	
związanych	z	niniejszą	gwarancją.

WAŻNA INFORMACJA:			
Klient	jest	odpowiedzialny	za	prawidłowe	użycie	i	konserwację	
narzędzia.	Jest	również	całkowicie	odpowiedzialny	za	kontrolę	
pracy	podczas	jej	wykonania,	co	obejmuje	również	kalibrację	
narzędzia.	
Kalibracja	i	konserwacja	nie	są	objęte	gwarancją.	
Podlega zmianie bez uprzedzenia.
	

T

+

Słoje	drewna
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Testowanie Baterii:

1.	 Z	nakrywką	ochronną	nałożoną	na	elektrody		
	 i	włączonym	zasilaniem	przekręcić	nakrywkę	tak,		 	
	 aby	wskazówka	baterii	ustawiła	się	w	linii	strzałki.

2.		Naciśnijnakrywkę.	Wyświetlacz	powinien		 	
	 wskazywać	odczyt		44%,	na	skali	„Drewno”.		

Jeśli	odczyt	jest	różny	od	44%	lub,	jeśli	ikona	baterii	
pojawia	się	na	wyświetlaczu,	wymień	baterie.

I den utstrekning det er tillatt ved lov, skal Stanley Tools 
ikke kunne holdes ansvarlig under denne garantien for 
indirekte eller tap som er et resultat av mangler ved dette 
produktet. Denne garantien kan ikke endres uten tillatelse 
av Stanley Tools. Denne garantien påvirker ikke lovfestede 
forbrukerrettigheter til kjøper av dette produktet. Denne 
garantien er regulert av, og fortolket i samsvar med det 
engelske lovverk og Stanley Tools og forbrukeren er 
ugjenkallelig enig i at verneting ligger utelukkende hos 
domstolen i England når det gjelder ethvert krav eller sak 
som oppstår under eller i forbindelse med denne garantien. 

VIKTIG MELDING:   
Kunden har ansvar for riktig bruk og vedlikehold av dette 
instrumentet. Videre er kunden fullstendig ansvarlig for å 
sjekke arbeidet etter hvert som det skrider frem, og derfor  
av kalibreringen av instrumentet. Kalibrering og vedlikehold 
er ikke dekket av garantien.  
Er underlagt endring uten ytterligere varsel.   T

+

T

+

Testing av batterier:

1. Med det beskyttende dekslet på plass over   
 elektrodene og strømmen på enheten “ON” (PÅ),   
 roteres dekslet inntil batteriikonet er på linje med   
 pilen.

2.  Trykk ned lokket. LCD-skjermen skal nå vise 44% på  
 “Tre”-måleren.  

Hvis displayet ikke viser 44% eller batteriikonet 
kommer til syne på LCD-skjermen, må man skifte 
batteriene.

Wymiania Baterii:   

Naciśnij	1,	Następnie	podnieś	pokrywę	2,	naciśnij	
przycisk	3	i	baterie	wypadną.


