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Funktion / Anvendelse

Det foreliggende materialefugtighedsmåleapparat fremskaffer og  
bestemmer materialefugtighedsindhold af træ og byggestoffer
i henhold til modstandsmålingen. Den viste værdi er materialefugtig-
heden i % og hentyder til tørstoffet. Exempel: 100% materiale-
fugtighed ved 1 kg fugtigt træ = 500 g vand.

Almindelige sikkerhedshenvisninger

– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden  

for de givne specifikationer.

– Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares  

utilgængeligt for børn.

– Konstruktionsmæssigt må apparatet ikke ændres.

– Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget  

høje temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.

– Apparatet må ikke anvendes længere, hvis en eller flere funktioner  

svigter, eller hvis batteriladningen er svag.

– De meetpunt mag niet met externe spanning worden gebruikt.

– Iagttag sikkerhedsforanstaltningerne fra lokale og/eller nationale  

myndigheder med henblik på saglig korrekt brug af apparatet.

Sikkerhedsanvisninger
Omgang med elektromagnetisk stråling

– Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for  

elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.

– Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller

i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for  

farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.

– Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje  

elektromagnetiske vekselfelter kan måleapparatets nøjagtighed  

blive påvirket.

Du bedes venligst læse betjeningsvejledningen, det vedlagte  

hæfte „Garanti- og supplerende anvisninger“ samt de aktuelle  

oplysninger og henvisninger på internet-linket i slutning

af denne vejledning fuldstændigt igennem. Følg de heri  

indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og  

følge med apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.
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1 Beskyttelseskappe

1 2 Måleelektroder

3 LC-display

4 Tænd/Sluk-kontakt

2 5 Omstillingmålemodus

6 Batterirum (bagside)

3

Apparatet slukker automatisk efter  
3 minutter for at spare batteri.
Herefter tænder man apparatet  
på ny ved at trykke på Tænd/Sluk-
kontakten.

1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg  

batteriet i. Væropmærksom  

på de angivne poler.
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5 Selvtest-funktion

Henvisninger til måleforgangen

Vær venlig at forvisse Dem om, at der ved det sted, der  

skal måles, ikke findes nogen forløb af forsyningsledninger  

(elektriske ledninger, vandrør...) eller at undergrunden er  

metallisk. Måleelektroderne stikkes så langt som muligt ind  

i målematerialet, men aldrig med vold, da apparatet kan  

beskadiges. Fjern altid måleapparet med venstre-højre-

bevægelser, for at minimere målefejl. Gennemfør målinger  

på forskellige steder. Kvæstelsesfare gennem de spidse  

måleelektroder. Forvend altid beskyttelseskappen, når de  

ikke er i brug eller ved transport.

!

Apparatet starter med den sidste valgte målemodus.!

Enhed tændt

4 Skift målemodus
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6 Træ

Det sted, der skal måles, skal være  

ubehandlet og fri for knaster,  

smuds eller harpiks. Man bør aldrig  

udføre målinger på endefladerne,  

da træet hér tørrer særligt hurtigt  

og dermed kan give falske måle-

resultater. Husk at udføre flere  

sammenligningsmålinger.

Vent, indtil symbolet „ % “ holder  

op med at blinke og i stedetlyser

konstant. Først herefter er måleværdierne stabile.

7 Mineralske byggematerialer

Man skal være opmærksom på, at  

vægge (overflader) med varierende  

materialefordeling og/eller med forskellig  

sammensætning af byggematerialer  

kan forårsage falske måleresultater.

Husk at udføre flere sammen-

ligningsmålinger. Vent, indtil  

symbolet „ % “  holder op med at  

blinke og i stedet lyser konstant.

Først herefter er måleværdierne stabile.

Materialekarakteristika

De i måleenheden valgbare materialekarakteristika fremgår af  

nedenstående tabeller. De forskellige typer træ er opdelt i gruppe  

A og B. Husk at indstille måleenheden til den gruppe, hvori den

pågældende træsort findes (se pkt. 4). Ved måling af byggematerialer  

skal man ligeledes huske at indstille enheden til det pågældende  

materiale (se pkt. 4). Byggematerialerne er opdelt fra 1 til3.

8 Trætabeller

Trægruppe A

Abachi Cypres mexikansk Niangon

Abura Fyr, brasiliansk Niové

Afzelia Gummi, Manna Okoumé

Alaskaceder, nut. Hickory Pæretræ

Albizia falcataria Hvid ask Palisander, østind.

Ask, amerik. Hvid hickory Palisander, Rio-

Ask, japansk Hvideg, amerik. Pekannøddetræ

Ask, Pau Amerela Ibenholt, afrikansk Pil

Black afara, Framire Ilomba Rødbøg

Bøg, europ. Ipe Rødeg

Bøg, rød (yderved) Iroko Sort pil, amerik.

Canarium oleosum Lådden hickory Teak

Canarium (PG) Lind

Ceder Lind amerik.



9 Byggematerialetabel

10 Auto-Hold-funktion

Når apparatet trækkes ud af det målte  

materiale, fastholdes den seneste måleværdi  

automatisk i ca. 5 sekunder på skærmen.

I denne periode blinker Hold-symbolet,  

og den sidste målte værdi vises. Såsnart

symbolet ikke længere blinker, og måleværdien atter står på 0,  

er apparatet klar til en ny måling.

Kalibrering
Måleapparatet skal regelmæssigt kalibreres og afprøves for at sikre, at  

måleresultaterne er nøjagtige. Vi anbefaler et kalibreringsinterval på et år.

Tip: Fugtmålere, der fungerer efter modstandsmålemetoden, kan  

altid bruges til at sammenligne målepunkter - i så fald anvendes den  

numeriske værdi kun som indeksværdi. I dette tilfælde foretages en  

prøvemåling på et tørt område af det samme materiale; man noterer  

værdien og sammenligner den med værdierne for den overflade, der  

skal måles. Jo højere værdier, desto mere fugtighed. På denne måde  

kan man uafhængigt af materiale eller materialekombination (fx puds  

med tapet) påvise fugt i materialet.

Integrerede byggematerialetyper / måleområde

1 Cementgulv  
uden tilsætning/  
1,0 … 4,5%

2 Gipspuds /
0,1 … 38,2%

3 Porebeton (Hebel) /  
2,2…99%

Trægruppe B

Afrikansk mahogni Cembrafyr Jarrah

Agba Cypres, ægte Karri

Ahorn, bjerg-, hvid- Cypres, -patagonisk Kastanie, ædel-

Amarant Douglasgran Kastanie, australsk

Andiroba Douka Kirsebærtræ, europ.

Ask Eg Kosipo

Ask, sølv (Southern) El, almindelig Lærk

Asp Elm Limba

Avnbøg Emien Makoré

Balsatræ Eucalyptus largiflorens Poppel, alle

Basralocus Fréne Poppel, hvid-

Birk Fyr Rød ahorn

Birk, hvid, europ. Fyr, alm. Rød ceder

Blåtræ Fyr, gul Rød sandeltræ

Blommetræ Fyr, Ponderosa Rød-el

Bloodwood, rød Fyr, strand- Rødel

Campêche Gran Sort ahorn

Canarium (SB) Gulbirk Tola, - Branca

Ceder, blyant- Hestekastanje Trælyng

Ceder, røgelse Izombé Valnød, EU

Ceiba Jacareuba
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Måleapparatets funktion og driftssikkerhed kan kun  
garanteres, hvis det anvendes under de foreskrevne klimatiske  
betingelser og kun bruges til de formål, det er beregnet til.
Vurderingen af måleresultaterne og de heraf følgende  
foranstaltninger sker på brugerens eget ansvar i henhold til  
den pågældende arbejdsopgave.

!

Tekniske forandringer forbeholdes. 18W26

EU-bestemmelser og bortskaffelse  

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder  

for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles

og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet

for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

http://laserliner.com/info?an=dafiho

Tekniske data

Måleprincip
Resistivmaterialefugtighedsmåling  
via integrerede elektroder

Modi

2 trægrupper

3byggematerialer  
testmode

Materialer /  
Måleområd
e

Cementgulv: 1% ... 4,5%
Gipspuds: 0,1% ... 38,2%
Porebeton: 2,2% ... 99%
Træ: 5% ... 99%

Nøjagtighed (absolut)

Træ: ± 1% (5% … 30%)
± 2% (<5% og>30%)

Bygge- ± 0,15% (0% ...10%)
materialer: ± 1% (>10%)

Arbejdsbetingelser

0°C…40°C, Luftfugtighed

maks. 85% rH, ikke-kondenserende,  
Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h..

Opbevaringsbetingelser
-10°C…50°C,
Luftfugtighed maks. 85% rH

Strømforsyning 1 x 6LR61, 9V

Dimensioner (B x H x D) 57 x 120 x 44 mm

Vægt (inkl. batteri) 146 g

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje
Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man  

skal undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler.  

Batterierne skal tages ud inden længere opbevaringsperioder.  

Apparatet skal opbevares på et rent og tørt sted.

http://laserliner.com/info?an=dafiho
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com

mailto:info@laserliner.com
http://www.laserliner.com/

