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OPIS OGÓLNY 
Przyrząd ten może służyć do pomiaru poziomu wilgotności papieru oraz pomiaru temperatury 
otoczenia. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący bezpośrednie wyniki 
pomiaru. Cechuje się niskim poborem prądu. Na pokrywie ochronnej znajdują się dwa 
metalowe piny służące do sprawdzania, czy urządzenie jest w dobrym stanie pozwalającym 
na wykonanie pomiaru. Miernik EM4809 jest niewielkich rozmiarów, łatwy do przenoszenia 
i przechowywania a także prosty w obsłudze. 

 

WYGLĄD MIERNIKA 

 
SPECYFIKACJA 
Pomiar wilgotności: Zakres: 5% ~ 42% (rozdzielczość 1%) 

    Dokładność:  ± 2% dla wskazań ≤ 28% 

      ± 5% dla wskazań > 28% 

Pomiar temperatury: 0ºC ~ 40ºC (rozdzielczość 1ºC) 

32ºF ~ 99ºF (rozdzielczość 2ºF) 

Dokładność: nie specyfikowana 

Wyświetlacz: LCD 

Podświetlenie:  wyłącza się automatycznie po ok.5s od zaświecenia 

Sygnalizacja przekroczenia zakresu: „OL” wyświetlone na LCD  

Sygnalizacja wyczerpania baterii: symbol  wyświetlone na LCD 

Zasilanie: 9V DC: bateria 9V typu 6F22, NEDA1604 lub odpowiednik 

Warunki otoczenia: temperatura 0ºC~40ºC; wilgotność względna RH <85% 

Warunki składowania: temperatura -20ºC~50ºC; wilgotność względna RH <85% 

Wymiary (szerxgłxwys/dł):            63 x 30 x 160 [mm] 

Masa:                                            ok. 135g (z bateriami) 
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OBSŁUGA 

1. Wybór trybu pomiarowego 

Naciśnij przycisk jeden raz dla włączenia przyrządu 

Po tym jak miernik został włączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 
3s., po czym miernik powinien przejść do trybu wyboru funkcji pomiarowej (znika 
odczyt cyfrowy a symbol znajdujący się na LCD zaczyna migotać). Każdorazowe 
wciśnięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy pomiarem wilgotności („%” 
na LCD), pomiarem temperatury w stopniach Celsjusza („ºC” na LCD) i pomiarem 
temperatury w stopniach Fahrenheita („ºF” na LCD). Po wybraniu odpowiedniego 
trybu pomiarowego nie operować przyrządem przez chwilę – opuści on 
automatycznie tryb ustawień pozostając w wybranym wcześniej trybie 
pomiarowym. 

 

2. Pomiary wilgotności 

Przygotowanie 

Zdjąć pokrywę sond i upewnić się, że miernik ma wybrany tryb pomiaru 
wilgotności. Przyłożyć pokrywę sond przednią stroną do końcówek sond, tak aby 
metalowe piny na pokrywie stykały się z końcówkami sond (patrz Rys.2). Wcisnąć 
i przytrzymać przycisk, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pewna wartość, 
która będzie brana jako odniesienie. Jeśli wartość ta wynosi 18% ± 1%, miernik 
jest przygotowany do pomiaru. Jeśli wskazanie jest inne, aby uzyskać prawidłową 
wartość wilgotności mierzonego papieru, należy przeliczyć ją wg poniższej 
formuły: 

Wartość wilgotności = Wskazanie z LCD – (wartość odniesienia – 18%) 
 

UWAGA: Jeśli wartość odniesienia wyniesie 18% ± 1%, nie ma konieczności 
przeliczania, tzn. wskazanie z LCD jest równe wilgotności danego papieru. 
 

Pomiary 

Przycisnąć obie sondy pomiarowe do powierzchni badanego papieru (miernik 
musi być włączony, w trybie pomiaru wilgotności). Jeśli wilgotność jest mniejsza 
niż 5%, to wskazanie będzie miało postać „00%”, natomiast jeśli wilgotność 
przekroczy 45%, to wyświetlone zostanie „OL”. 

 

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE MIERNIKA 

 W trybie pomiaru temperatury automatyczne wyłączenie następuje po ok.30s 
bezczynności. 

 W trybie pomiaru wilgotności automatyczne wyłączenie następuje po ok.30s 
bezczynności (lub braku zmian wskazania). 
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UWAGI 

1. W przypadku prowadzenia pomiarów w słabym oświetleniu, należy wcisnąć 
przycisk, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. 

2. Po zakończeniu pomiarów, należy założyć osłonę sond pomiarowych i 
odczekać aż miernik automatycznie się wyłączy. 

3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol , należy wymienić baterię. W 
tym celu należy zdjąć pokrywę baterii, odłączyć wyczerpaną baterię i 
wymienić ją na nową tego samego typu, pamiętając o prawidłowym 
podłączeniu (właściwa polaryzacja). Po wymianie zamknąć pokrywę baterii. 

4. Po włączeniu miernik wchodzi w ostatnio używany tryb pomiarowy. 

5. Urządzenie trzymać z dala od dzieci i niemowląt. 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Zastrzega się możliwość zmiany tej instrukcji obsługi bez uprzedzenia. 

2. Producent i dystrybutor nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody i straty wynikłe ze stosowania przyrządu. 

3. Dane zawarte w instrukcji nie mogą być podstawą do stosowania przyrządu 
do jakichkolwiek innych zastosowań. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok 
oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien 
być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. 
Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa 
domowego. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami. 
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