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Kosteuden mittaaminen 
 
1. Tarkista, että testauskotelo on puhdas, kuiva ja tyhjä. 

  
2. Käynnistä laite painamalla ON/TEST-painiketta (pitämällä painiketta alhaalla noin 3s kytkeytyy 

näytön valo päälle).  
 

3. »VILJALAJIKE« valikko (mitattavan satolajin valintaa varten) tulee näyttöön automaattisesti. 
 
4. Mene »VILJALAJIKE« valikkoon painamalla uudelleen ON/TEST-painiketta. 
  
5. Valitse haluttu satolaji nuolinäppäimillä ↑ tai ↓. 

 
6. Satolajin perässä on ohje mitattavan näytteen koolle (9, 11 tai 18 ml) 
 
7. Annostele materiaali jauhimeen käyttäen korkissa olevia mittakuppeja, 9 tai 11 ml. Ruuvaa korkki 

jauhimeen ja käännä sitä myötäpäivään noin 8 kierrosta kunnes korkki ei enää pyöri. Oikean 
testituloksen saamiseksi on tärkeää kiristää korkki loppuun saakka. 

 
8. Paina ON/TEST-näppäintä. Näytölle ilmestyy n. 15 sekunnin eteenpäin rullaava ****-rivistö, jonka 

jälkeen tulos näkyy näytöllä. Näytön vasemmalle puolella näkyy näytteen todellinen kosteusprosentti 
esim. 13,4% ja oikealla puolella viimeisten neljän mittauksen keskiarvo esim. 13,7 %. 

 
9. Valittu satolaji jää mittarin näyttöön ja uusi mittaus voidaan tehdä tyhjentämällä ja puhdistamalla 

testikotelo sekä täyttämällä se uudella näyte-erällä. 
 
Oikean testituloksen varmistamiseksi puhdista molemmat jauhinkiekot huolellisesti laitteen 
mukana tulevalla puhdistusharjalla jokaisen mittauksen jälkeen. Tahmeiden tai kosteiden 
näytteiden jäämät saa poistettua kun jauhetaan uusi kuiva näyte.  
 
Vaikka mittari on lämpötilakompensoitu, jos näytteen lämpötila poikkeaa suuresti jo laitteella 
testatusta näytteestä esim. otettaessa näytettä suoraan kuivurista, on suositeltavaa etukäteen 
lämmittää mittaria seuraavasti: 
  
Laita jauhimeen siemeniä satolajin mukainen määrä, jauha, odota 1 – 2 minuuttia ja paina ON/TEST-
painiketta käynnistääksesi testin. 
 
VAROITUS: Älä koskaan ruuvaa jauhimen ylä- ja alaosaa kiinni toisiinsa kun mittauskammio on 
tyhjä. Tämä voi vahingoittaa jauhinkiekkoja. 
  
 
Satolajin tai toiminnon valinta 
 
Kun painat ON/TEST-painiketta laite näyttää ohjelmaversion ja maakoodin, joita seuraa paristossa jäljellä 
olevan virran määrä ja viimeksi »VILJALAJIKE« valikko. Mikäli haluat valita ko. valikon paina kerran 
ON/TEST-painiketta ja pääset valitsemaan halutun satolajin nuolinäppäimillä ↑ tai ↓. Mikäli haluat valita 
jonkin toisen valikon tai palata »VILJALAJIKE« kohtaan paina ESC/OFF-painiketta ja selaile 
nuolinäppäimillä haluamasi päävalikko näyttöön. 
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Kalibrointi 
 
Kalibrointiarvoa voidaan muuttaa ylös tai alas 3,9 % 0.1 % portaissa tarpeen mukaan.  
Mittarin käyttöönoton yhteydessä kannattaa suorittaa samasta näyte-erästä koemittaus esim. viljan 
ostajan mittarin kanssa yhtenäisen tuloksen saamiseksi. 
 
Pariston poistaminen ei vaikuta mittarille talletettuun tietoon. 

 
1. Käynnistä laite painamalla ON/TEST-painiketta. »VILJALAJIKE« valikko tulee näyttöön 

automaattisesti. 
 

2. Hae »KORJAUS« valikko näyttöön käyttämällä nuolinäppäimiä ↑ tai ↓. 
 

3. Valitse »KORJAUS« valikko painamalla ON/TEST-painiketta.. 
 

4. Nuolinäppäimillä ↑ tai ↓ voit valita satolajin, jonka haluat kalibroida. 
 

5. Hyväksy valinta painamalla ON/TEST-painiketta. Näytöllä näkyy nyt arvo +0 (tehdaskalibrointi). 
 

6. Nyt voit valita nuolinäppäimillä ↑ tai ↓ haluamasi muutoksen mittausarvoon. Arvoa voit säätää 
välillä -3.9% +3,9%. 

 
7. Hyväksy valittu kalibrointiarvo painamalla ON/TEST-painiketta.  

 
Huom.: Satolajin perässä näkyy *-merkki mikäli tehdaskalibrointeihin on tehty muutoksia. 
 
Laite on kalibroitu vastaamaan (tehdaskalibrointi) kaikkia tiedossa olevia taulukoita. Taulukot on kehitetty 
virallisten ISTAn (International Seed Testing Association) luomien viljalajien kosteuspitoisuuden 
määrittämisen metodien pohjalta. Mittaustulokset on saatu mittaamalla näytteitä, jotka edustavat 
yleisimpiä normaaliolosuhteissa kasvaneita satolajeja. Kasvuolosuhteet, jotka poikkeavat 
normaaliolosuhteista vaikuttavat sadon sähköisiin ominaisuuksiin ja sen vuoksi uudelleenkalibrointi voi 
olla tarpeen. 
 
Laskettujen keskiarvojen poisto: 
 
1. Käynnistä laite painamalla ON/TEST-painiketta. »VILJALAJIKE« valikko tulee näyttöön 

automaattisesti. 
 
2. Hae nuolinäppäimillä ↑ tai ↓ näyttöön valikko »POISTA KESKIAR«. 
 
3. Hyväksy valinta ON/TEST-näppäimellä. Näytölle ilmestyy teksti ”Ok” ja laite palaa automaattisesti 

»VILJALAJIKE« valikkoon. 
 
Laitteen sammuttaminen: 
 
Paina ESC/OFF-näppäintä ja pidä se alhaalla kunnes laite kytkeytyy pois päältä. Laite sammuu 
automaattisesti ellei sitä 90 sekuntiin käytetä. 
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Paristot 
 
Laitteen mukana tulee 9 V alkaliparisto. Pariston paikka on laitteen takana alaosassa oleva lokero. Kun 
laitteen näyttöön ilmestyy teksti ”VAIHDA PARISTO” on paristo vaihdettava. Käytä vain 9 V 
alkaliparistoja. Tarkistaaksesi paristossa jäljellä olevan virran määrän valitse valikko »PATTERI«. Neljä 
tolppaa tarkoittaa, että paristo on täynnä, yksi tolppa, että pariston virta on vähissä. Kun tolppia on vain 
yksi on hyvä pitää varaparistoa käden ulottuvilla. Laitteen kuljetuslaukussa on paikka varaparistolle. 
 
Huomaa, että taustavalon käyttäminen lisää pariston kulutusta. 
 
Oman satolajitaulukon luominen: 
 
Jos tarvitset oman satolajisi erikoistaulukon, joka ei sisälly tehdastoimitukseen voit luoda sellaisen 
valitsemalla “Bit” nimisen taulukon ja seuraamalla allaolevia ohjeita. 
 
1. Käynnistä laite painamalla  ON/TEST-painiketta. »VILJALAJIKE« valikko tulee näyttöön 

automaattisesti.  
 
2. Hyväksy valikko painamalla ON/TEST painiketta. 
 
3. Valitse nuolinäppäimillä ↑ tai ↓ taulukko “Bit”. 
 
4. Täytä testisolu haluamallasi satolajilla, jonka kosteusprosentin tiedät, jauha ja suorita testi aiempana 

tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
5. Kirjaa ylös näytölle ilmestyvä arvo sekä mitatun erän kosteusprosentti. Toista tämä prosessi käyttäen 

eri kosteuspitoisia näyte-eriä kunnes taulukko vastaa tarvittua laajuutta ja asetettuja vaatimuksia.  
 
 
Säilytys/käyttö 
 
On suositeltavaa säilyttää laitetta iskunkestävässä pakkauslaatikossaan. Suojaa laite suurilta lämmön 
vaihteluilta ja kosteudelta. Jos tuot laitteen lämpimään ympäristöön kylmästä säilytyspaikasta anna sen 
mukautua hetken ennen käyttöä, ettei mahdollinen kondensaatio vaikuta testintuloksiin. Satokauden 
lopussa pyyhi laitteen kaikki pinnat kostealla (ei märällä) liinalla ja poista paristo laitteesta. Puhdista 
jauhimen osat ja lukko sekä voitele ne ohuella öljykerroksella. 
 
Vinkkejä 
 
Kun jauhat näytteitä, joissa on suuria vesipitoisuuksia on riski, että jauhinlevyt koskettavat toisiaan ja 
näytölle ilmestyy teksti “Hi”. Tällaisessa tilanteessa tee uusi mittaus hieman isommalla näytemäärällä. 
Täytä n. 2 – 3 ml enemmän kuin mitä näytöllä näkyvä määrä on. Erityisesti mitattaessa maissia, jonka 
kosteusprosentti on 20 tai korkeampi on jauhettavaksi aina mitattava 2 x 9 ml enemmän kuin näyttö 
osoittaa. 
  
Näytön viestit 
 
Symboli:    Selitys: 
*     Tähdellä merkity satolajin tehdaskalibrointiin on tehty  

muutoksia 
Toiminto kesken 

Temperature++    Lämpötila yli sallitun 
Temperature--    Lämpötila alle sallitun. 
Hi     Kosteuspitoisuus yli ylärajan. 
Lo     Kosteuspitoisuus alle alarajan. 
Vaihda paristo    Paristo on vaihdettava. 
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SUPERPRO kosteusmittarin tekniset tiedot   
 
-Digitaalinen lukemanäyttö yhden desimaalin tarkkuudella 
-Yhdistetty mittauskammio ja jauhinosa 
-Korkkiin sisäänrakennetut mittakupit 
-Valaistu näyttö 
-Automaattinen lämpötilan kompensointi 
-Jauhimen osat karkaistua terästä 
-Kotelo iskunkestävää ABS-muovia 
-Automaattinen keskiarvon laskenta 
-Yksilöllinen kalibrointi kaikille satolajeille 
-Toimitetaan iskunkestävässä kuljetuslaatikossa 
-Mitat 21 x 12,8 x 10,5 cm 
-9 V alkaliparisto 
-Mittausalue 5-50% satolajista riippuen 
-Tarkkuus +/- 0,5% tai parempi kun käytetään keskiarvoja ja kalibrointia 
-2 vuoden takuu 
 
Valmistusmaa: Tanska 
 
Maahantuoja: 
Isojoen Konehalli Oy 
Keskustie 26 
61850 Kauhajoki As 
www.ikh.fi 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Valmistaja ei vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 
Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. 
 


