
VI -D1 
Návod na použití 

Posuvným vypínačem na levé straně přístroje zapněte indikátor. Displej by měl 
ukazovat hodnoty kolem nuly. Když se na displeji objeví nápis "BAT LOW", je třeba vložit do 
indikátoru nové baterie. Indikátor položte spodní částí na rovnou část materiálu, který chcete 
měřit. U dřeva třeba provádět měření ve směru vlákna, protože při provádění měření šikmo 
nebo kolmo na směr vlákna bude přístroj ukazovat nižší hodnotu než je skutečnost. 

ÚDAJE 
Všeobecně musí být výsledek odečtený z displeje interpretovaný následovně: 

BETON / POTĚR 
0-5 = SUCHÝ, normální stupeň vlhkosti. 
6-9 = VLHKÝ 
10 a víc = MOKRÝ, příliš vlhký na další zpracování. Doporučuje se počkat, dokud nejsou 

vykazované hodnoty alespoň na stupni VLHKÝ (mezi 6 a 9). 

Indikátor udává vlhkost betonu a potěru do hloubky cca. 3 cm. 

DŘEVO / SKLOVLÁKNEM ZESÍLENÝ POLYESTER 
0-12%  = SUCHÉ, je možné nanášet konečnou vrstvu laku. 
12-20%  = VYSUŠENÉ, pro konečnou vrstvu laku je možné použít pouze lakové systémy, 

které snesou obsah vlhkosti podkladu do cca. 20 %. 
20-30%  = VYVĚTRANÉ, zpracování je možné jen prostředky, které dobře propouštějí 

vlhkost. Při nanášení více vrstev se doporučuje vždy vyčkat dobu schnutí, resp. 
než klesne výchylka hodnoty naměřené přístrojem pod 4 %. 

30% a víc  = MOKRÝ, zpracování je principiálně možné jen barvami vhodnými na mokré 
dřevo. 

Indikátor udává vlhkost všech druhů jehličnatých a listnatých stromů do hloubky cca. 3 cm. 

VYPNUTÍ 
Posuvný vypínač posunout dozadu. Display zhasne. 

VŠEOBECNĚ: 
Indikátor reaguje na kov stejně jako na vlhkost. V případě, že se v materiálu, který 

chcete měřit, nachází např. hřebík, výztuha anebo jiný kovový předmět, ukáže indikátor příliš 
vysoké hodnoty. To samé platí pro potěrový písek se složkami kovu. Správné měření v tomto 
případě není možné. 

V případě, že se indikátor nebude delší čas používat, doporučuje se vyjmout baterie. 
Indikátor není MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ, proto se tak nemůže a nesmí používat. Výrobce ani 

prodejce nepřebírají žádné záruky za případné škody, které mohou být způsobené tím, když byl 
indikátor nesprávně použitý, anebo byl interpretován jako měřící přístroj. Chraňte přístroj před 
přímým sluncem, přehřátím, vodou, sněhem a ledem. 
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