
 Ghid rapid  
Aparat pentru determinarea umidităţii 

cerealelor AMT65C 
 
Important: La prima utilizare, trebuie să instalați bateria, să scoateți capacul 
măsurii dozatoare, să nu fie boabe în măsura dozatoare  (senzor în aer). Porniți 
umidometrul, apoi apăsați lung ON / OFF până ce se afișează INIT!, apoi eliberați 
tasta, umidometrul se va opri. Porniți-l pentru a începe testarea. Pentru o citire 
cu precizie ridicată, asigurați-vă că boabele de cereale, umidometrul și 
temperatura înconjurătoare sunt la fel, dacă diferența de temperatură este de 
1°C, valorea umidometrului se modifică cu 0,1%. 

 

 
1. Tipuri de cereale: Poate testa 25 de tipuri de cereale: rapiță; grâu; orz de 

primăvară; fasole de câmp; porumb; orz de iarnă; ovăz alb; hrişcă; ovăz 
negru; grâu cu conţinut ridicat de gluten; lupin; orez, orez nedecorticat; soia; 
semințe de floarea soarelui, porumb; susan; semințe de bumbac; bumbac 
Parker; arahide; semințe de pepene verde; boabe de cafea; semințe de 
ridiche; boabe de cacao. 

2. Meniul:  Apăsați ON / OFF pentru a porni umidometrul.  Apăsați MENIU 
pentru a selecta tipul de cereale; Ajustare (utilizatorul calibreaza valoarea); 
Temperatura EXT (dacă nu alegeți sondă termometru externă opțională, nu 
utilizați această funcție, în caz contrar umidometrul va scana întotdeauna 
sonda, trebuie să scoateți bateria pentru a ieși din această opțiune); OFF 
(opriți umidometrul); Resetare (resetare la setările din fabrică); 
Retroiluminare (Activare / dezactivare funcție iluminare din spate); Covert 
T (modificați temperatura între ° C și ° F); Limba:  UK Engleză; DE 
Germană; RU rus; UA Ucraineană; FR Franceză; ES Spaniolă.  

3. Test: Pentru boabe de dimensiuni mari, agitați aparatul, asigurați-vă că nu 
există goluri atunci când se adaugă cereale în măsura dozatoare, 
înșurubați suficient, astfel încât aerul din interior să iasă. Deșurubați 
capacul, umpleți cu boabe măsura dozatoare din interior. Agitați pentru a 
se așeza bine boabele, înșurubați bine capacul. Apoi porniți umidometrul, 
asigurați-vă că boabele afișate pe ecranul LCD sunt în conformitate cu cele 
pe care le testați. Apăsați tasta ON / OFF (Test), așteptați câteva secunde, 
se va afișa valoarea umidității și temperatura, timpii de testare. Apăsați 
tasta ON / OFF de 2 ori (mai întâi OFF, apoi ON din nou), repetați testarea 



de 2-3 ori, apăsați tasta MENU (Media), contorul va afișa valoarea medie, 
Apăsați Meniu pentru a șterge sau ON / OFF pentru a reveni. 

4. Întreținerea: De obicei nu este necesară; dacă umidometrul funcționează 
incorect,  

 1) RESET la setările din fabrică 
2) Schimbați cu o baterie nouă pentru a testa.  

3) Îndepărtați capacul măsurii dozatoare, nu adăugați niciun fel de boabe, 
senzorul să fie în aer. Porniți umidometrul, apoi apăsați lung ON / OFF până 
ce se afișează INIT!, apoi eliberați, umidometrul se va opri. Porniți-l pentru 
a încerca din nou. 

5. Întreținerea ecranului LCD: Dacă umidometrul nu poate porni sau ecranul 

afișează puncte, de obicei cablul ecranului la placa de bază este slăbit. 

Deșurubați capacul (un singur șurub), apoi puteți vedea cablul și placa de 

bază. Partea roșie încercuită este cablul către ecran. Scoateți mai întâi 

bateria, utilizați o pensetă ascuțită, pentru a trage clema neagră, apoi puteți 

scoate cablul, reinstalați cablul și strângeți clema, instalați bateria pentru a 

încerca umidometrul. 

 
 
 



6. Notă: atunci când retroiluminarea este aprinsă, bateria se va consuma 
mai rapid decât atunci când retroiluminarea este oprită. Daca în timpul 
funcționării ecranul LCD nu afișează brusc nimic, schimbați cu o baterie 
nouă. 
Avem și un videoclip pe YouTube, îl puteți verifica folosind cuvintele de 
căutare „AMT65C AMTAST” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Instrucțiuni de operare 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ghid de pornire rapidă 
 

Prelevarea probei 
1. Prelevați o mostră reprezentativă 
2. Prelevați mostre din locuri diferite  
3. Prelevați cel puțin 5 mostre 
4. Îndepărtați resturile, cerealele verzi și alte cereale care sunt prezente. 
5. Dacă luați mostra din etuvă, așteptați să se producă compensarea temperaturii 

SAU încălziți măsura dozatoare cu cereale calde. 
6. Calculați valoarea medie a celor cinci măsurători. 

! Amintiți-vă că umiditatea variază în diferite locuri ale uscătorului de cereale. 
Umplerea măsurii dozatoare 

 

 

 

 

 

1. Umpleți măsura dozatoare ¼ cu cereale   
2. Agitați ușor umidometrul (cerealele se vor așeza mai grupat în măsura dozatoare) 
3. Umpleți măsura dozatoare până la refuz 
4. Îndepărtați excesul de cereale 
5. Așezați capacul și răsuciți. 
6. Strângeți capacul până când centrul capacului este la același nivel cu suprafața 

capacului. 
 

 
 
Apăsați pe ON 

 

Se indică tipul de cereale actual 
Apăsați pe ON - Testați 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucțiuni de operare pentru UMIDOMETRU 
 

 

1. Pregătirea pentru măsurare 
 

Important: Avem o experiență de 50 de ani în dezvoltarea calibrărilor pentru diferite tipuri 
de cereale și semințe, pentru a vă oferi cele mai precise măsurători. 

 
Rezultatele pot fi afectate de: 
- Neumplerea corectă a paharului 
- Prelevarea de mostre inconsistente 
- Neprelevarea de mostre suficiente  
- Noi tulpini de cereale 
- Condiții excepționale de creștere  

 
Vă recomandăm ca înainte de noul sezon de recoltare, să verificați citirile umidometrului cu 
o mostră uscată în etuvă. 
Dacă rezultatul măsurătorii este diferit de valoarea de referință, ajustați rezultatul pentru a 
corespunde valorii de referință, conform instrucțiunilor Ajustarea rezultatului. 

 
Dacă umidometrul nu a fost folosit pentru o perioadă de timp, urmați pașii de mai jos: 

 
1.  Înlocuiți bateria (pentru mai multe detalii consultați paragraful Baterie) 
2.  Citiți instrucțiunile de utilizare 
3.  Goliți și curățați măsura dozatoare 
4.  Curățați măsura dozatoare cu un băț de lemn sau o perie dură. 

2. Prelevarea probei 
 

1. Prelevați o mostră reprezentativă 
2. Prelevați mostre din locuri diferite 
3. Prelevați cel puțin 5 mostre 
4. Îndepărtați resturile, cerealele verzi și alte cereale care sunt prezente în mod 

excepțional. 
5. Dacă luați mostra din etuvă, așteptați să se producă compensarea temperaturii 

SAU încălziți măsura dozatoare. 
6. Calculați valoarea medie a  

cinci măsurători. 
! Amintiți-vă că umiditatea variază în diferite locuri ale uscătorului de cereale. 
3. Umplerea măsurii dozatoare 

 

 

 

 

 

 



1. Umpleți măsura dozatoare ¼ cu cereale 
2. Agitați ușor umidometrul (cerealele se vor așeza mai grupat în măsura dozatoare) 
3. Umpleți măsura dozatoare până la refuz 
4. Îndepărtați excesul de cereale 
5. Așezați capacul și răsuciți. 
6. Strângeți capacul până când centrul capacului este la același nivel cu suprafața 
capacului. 

 
4. Pornirea 
 

Apăsați ON/OFF 
 

 
 

Numele tipului de cereale selectat în prezent va apărea pe afișaj. 
 
 
 

5. Oprirea alimentării 
 

Accesați Opțiuni apăsând  Meniu, 
 

Apăsați Meniu  pentru a derula în jos lista de opțiuni  
Selectați OFF 
Confirmați selecția, apăsând ON/OFF (OK) 

 
Alimentarea se va opri automat în 30 de secunde 

 
6. Opțiunile umidometrului 

Opțiuni Meniu; 
Apăsați Meniu   
pentru a derula în jos lista de opțiuni 

 
Confirmați selecția, apăsând ON/OFF (OK) 

 

7. Verificarea / alegerea tipului de cereale / semințelor  
 

Apăsați ON 
 
 

Accesați Opțiuni apăsând  Meniu, 
 
 
 

Apăsați Meniu până când pe ecran apare Grain (tipul de cereale) 
 
 
 

Apăsați ON/OFF 
(OK) când Grain (tipul de cereale) este afișat invers. 

 



 
 

Apăsați Menu  până când numele tipul de cereale este afișat 
invers. 

 
 

În umidometru sunt listate 24 de tipuri de cereale/ semințe. 
 
 

 
 
 
Confirmați selecția, apăsând ON/OFF (OK) 

 

 
9. Calcularea mediei și ștergerea 

 

9.1. Media 
  
                                        
Măsurați ca mai sus. Când se afișează rezultatul 

 

  Apăsați Meniu Accesați 
Average (media) 

 

 

A#2 = Numărul de rezultate salvate pentru calculul mediei este 2. 
16,2% =valoarea medie a celor 2 

 

Dacă doriți să continue măsurarea și calculul mediei 
 

 

                             Apăsați ON/OFF 
   și reveniți la test

 

 

 

 



 

 
Umidometrul va calcula conținutul  
de umiditate, iar numărul măsurătorilor este de +1 de la 2 la 3 

 

 

9.2 Ștergerea 
 
 

 
 
 
  
                                          Apăsați Meniu 
 
 
 
 
 
                       Toate rezultatele pentru orez vor șterge memoria 

      
 
 
 
 

 
Important! 

 
Înainte de noi măsurători, asigurați-vă că memoria este goală. 

Retineti ca exista un calcul mediu stocat pentru fiecare dintre cele 24 de tipuri 
de cereale / seminte. 

 



 
 

10. Reglarea calibrării 
Această calibrare este utilizată dacă condițiile dvs. se schimbă și umidometrul citește în 
mod constant diferit față de echipamentul distribuitorilor locali de cereale. 
Vă permite să efectuați o ajustare +/- a măsurătorii pentru ca toate citirile unui tip de 
cereale să fie în concordanță cu echipamentul distribuitorilor de cereale. 

Trebuie remarcat faptul că umidometrele Wile sunt calibrate pe mostre testate la 
etuvă, care sunt cele mai exacte. 

 

10.1. Ajustarea rezultatului 
Apăsați ON 

 
Accesați Opțiuni apăsând  Meniu, 

 

 
Apăsați Meniu Când ajustarea este afișată invers 

 
 

Apăsați ON/OFF 
și reveniți la test 

 
 

Selectați  Ajust+ sau 
Adust- 

 
 

Apăsați ON/OFF 
și pentru a ajusta 

 

 

   Apăsați Meniu pentru a + sau  – umiditatea 

 

 

                           Acum + 0,2% a fost ajustat în sus pentru procentul de umiditate 
  
Apăsați ON/OFF până când este afișată valoarea necesară 

 

 

 

 



Notă! Această ajustare este specifică cerealelor / semințelor alese și va fi 
utilizată pentru ajustarea oricăror măsurători ulterioare. 

Notă! Dacă nu doriți să ajustați sau sau doriți să ajustați la valoarea inițială 0, ajustați 
la 0,0% 

- Ghid rapid de măsurare pe eticheta laterală a umidometrului.
Umidometrul indică conținutul de umiditate al materialului ca greutate %. Măsurarea se
bazează pe rezistența curentului alternativ (capacitatanță). Repetabilitatea măsurării este
o umiditate de +/- 0,5%  sau mai bună.
Intervalul de măsurare a umidității:
- cereale și semințe 8-35%
- semințe de ulei 5-25%.
(pentru mai multe informații consultați cutia
pachetului).
Măsurarea temperaturii 0-60°C:

Metoda de definire a conținutului de umiditate se bazează pe specificațiile tehnice: cereale 
ISO 712, semințe oleaginoase ISO 665 și porumb ISO 6540. 
Metoda noastră de prelevare a cerealelor se bazează pe standardul ISO 950 și, în 
timpul manipulării mostrelor, respectăm standardele ISO 7700/1 și ISO 7700/2 
(ISO = Organizația Internațională pentru  
Standardizare). 
11. Bateria
Umidometrul funcționează cu o baterie de 9V de tipul 6F22 sau o baterie alcalină similară. 
Unele baterii sunt de calitate inferioară, iar performanțele slabe  
ale acestora pot afecta umidometrul. 

Umidometrul dă un avertisment cu privire la tensiunea scăzută a bateriei cu textul 
Battery low  (baterie descărcată). 

Capacul bateriei este situat în partea de jos a umidometrului. Deschideți capacul 
împingând maneta de blocare pe deasupra simbolului bateriei și înlocuiți bateria. 



Tip material: 

P1- rapita 

P2 - grau 

P3 - orz de primavera 

P4 - bob de camp 

P5 – porumb 

P6 -  orz de iarna 

P7 – ovaz alb 

P8 – hrisca 

P9 – grau negru 

P10 – grau tare 

P11 – lupin 

P12 – orez 

P13 – sorg 

P14 – soia 

P15 – floarea soarelui 

P16 – porumb inalt 

P17 - susan 

P18 – seminte de bumbac 

P19 – bumbac parker 

P20 - canola 

P21 - arahide 

P22 – samanta de pepene verde 

P23 – boabe de cafea 

P24 – seminte de ridiche 


