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Instrukcja obsługi Wile 65

1. Zawartość pudełka

• Wile 65 – wilgotnościomierz
• Naczynie pomiarowe
• Futerał do transportu
• Pas do noszenia
• Instrukcja obsługi
• Bateria 9 V 6F22 

2. Specyfikacja techniczna miernika

Wile 65 mierzy zawartość wilgoci w całych 
ziarnach i nasionach. Wile 65 stosowany 
wraz z Wile 651L – zewnętrznym czujnikiem 
temperatury (wyposażenie dodatkowe) służy 
do pomiaru temperatury przechowywanego 
ziarna, nasion, siana, kompostu itp.

Specyfikacja techniczna miernika 
wilgotności Wile 65:
- Bezpośredni odczyt wilgotności dla 16 

różnych rodzajów ziarna (pszenica, pszenica 
durum, jęczmień, jęczmień 6 rzędowy, pszen-
żyto, żyto, kukurydza 8-20%, kukurydza 
20-40%, owies, owies nagi, rzepak, groch, 
fasola, łubin żółty, siemię lnu, słonecznik) 

- Przejrzysty alfanumeryczny wyświetlacz łatwy 
w użyciu

EN

Adjustment). 

 
For example, if the specific weight is 10% 
lower than normal, the meter can show a 
too low moisture content. 
Correspondingly if specific weight is 
higher than normal, the meter can show a 
too high moisture content. 

16. Technical features of the meter

Wile 65 measures the moisture content of 
whole grains and seeds. Wile 65 used 
together with Wile 651L -external 
temperature probe (accessory) is suitable 
for measuring the temperature of stored 
grain and seeds, hay, compost etc.  

Technical features of Wile 65 meter:

- Moisture read-out for 16 different grains 
- Alphanumeric display for easy use
- Use an  external temperature probe
- Automatic temperature compensation
- Average calculation (99 measuremens)
- Adjustment of the measurement to 
conform to the result of oven drying as a 
reference value or to other reference 
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- Złącze zewnętrznego czujnika temperatury
- Automatyczna kompensacja temperaturowa 

różnicy między temperaturą ziarna a miernika
- Automatyczne obliczanie średniej (maksymal-

nie 99 wyników pomiarów)
- Możliwość dostosowania wyniku pomiaru do 

zgodności z wynikami suszenia piecowego, 
wartości referencyjnej, lub innej wartości 
referencyjnej (przy użyciu funkcji Zeruj 
poprawkę).

- Krótka instrukcja pomiaru na bocznej etykie-
cie miernika

Miernik pokazuje procentową zawartość wilgo-
ci w materiale. Metoda pomiaru opiera się na 
oporności prądu zmiennego (kapacytancji).  
Powtarzalność pomiaru wynosi +/- 0,5% 
wilgoci.

Zakres pomiaru wilgotności:
ziarna i nasiona 8-35%
nasiona oleiste 5-25%.
(szczegółowe informacje znajdują się na 
opakowaniu).

Zakres pomiaru temperatury:
0-60°C

Sposób określenia zawartości wilgoci oparty 
jest na specyfikacji technicznej: ziarna ISO 
712, nasiona oleiste ISO 665 i kukurydza ISO 
6540.
Nasza metoda próbkowania ziarna oparta jest 
na standardzie ISO 950, a zajmując się prób-
kami działamy zgodnie ze standardami ISO 
7700/1 i ISO 7700/2 (ISO = Międzynarodowa 
Organizacja Normalizacyjna).
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3. Zastosowanie

3.1. Przygotowanie do pomiaru

Ważne: Skale mierników wilgotności Wile 
są opracowane do pomiaru jakości standar-
dowego ziarna. Wyjątkowe warunki wzro-
stu i nowe rodzaje ziaren mogą znacząco 
wpływać na cechy ziarna. W związku z tym, 
przed sezonem żniw zalecamy sprawdze-
nie odczytów miernika z próbką suszoną 
piecowo. Jeżeli wynik pomiaru jest różny od 
wartości referencyjnej, należy dostosować 
wynik do wartości referencyjnej zgodnie  
z instrukcjami zawartymi w sekcji Regulacja 
wyniku. Należy zawsze dokonywać pomiaru 
kilku próbek i wyliczać wilgotność ziarna  
poprzez obliczenie średniej tych pomiarów. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku 
dużych ilości ziarna.

Jeżeli miernik nie był używany przez jakiś 
czas, należy wykonać następujące kroki:

- wymienić baterię (więcej szczegółów  
w punkcie Bateria)

- dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
- upewnić się, że naczynie pomiarowe jest 

puste i czyste
- w razie potrzeby oczyścić naczynie pomiaro-

we drewnianym kijkiem lub twardą szczotką.

3.2. Pobieranie próbki

- Pobieranie próbki jest jednym z najważniej-
szych etapów pomiaru. Bardzo ważne jest, 
aby pobrać próbkę reprezentatywną, która 
jak najdokładniej reprezentuje całą partię 
ziarna.

- Zawsze pobierać próbki z różnych miejsc ca-
łego ładunku ziarna. Zaleca się pobranie co 
najmniej pięciu próbek. Określić wilgotność 



ziarna poprzez obliczenie wartości średniej  
z pięciu pomiarów.

- Usunąć z próbek zabrudzenia, zieleninę  
i inne ziarna.

- W przypadku pobierania próbki bezpośrednio 
z suszarki, należy zaczekać na kompensację 
temperatury lub wstępnie ogrzać naczynie 
pomiarowe ciepłymi ziarnami.

- Należy pamiętać, że wilgoć ziarna  
w suszarce zmienia się aż do końcowego 
etapu procesu suszenia.

3.3. Napełnienie naczynia pomiarowego

Quick Start Guide

Taking the sample
1. Take a representative sample
2. Take samples from different places
3. Take at least 5 samples
4. Remove scrap, green and other
     exceptional grains.
5. If taking the sample from the drier wait 
    for the temperature compensation 
    OR warm the cup with warm grain.
6. Calculate the average value of your
    five measurements.

! Remember moisture varies in 
different places in the grain drier.

Filling the measuring cup

1. Fill the measuring cup ¼ full with grain 
2. Gently shake the meter (grains will
    settle tighter in the measuring cup) 
3. Fill the measuring cup to the brim
4. Wipe off excess grain
5. Place on the cap and twist.
6. Tighten the cap until the center of the
    cap is on the same level as the cap's 
    surface.

Press ON

Current grain is shown

Press ON - Test

- napełnić naczynie pomiarowe ziarnem w 1/4 
(1)

- delikatnie wstrząsnąć miernik (ziarna ciaśniej 
osadzą się w naczyniu pomiarowym) (2)

- wypełnić miernik po brzegi (3)
- zetrzeć nadmiar ziaren (4) dokręcić nakrętkę 

aż jej środek znajdzie się na tym samym 
poziomie co jej powierzchnia (5, 6)

Ważne: Zawsze napełniać naczynie pomiaro-
we zgodnie z instrukcją i zawsze robić to w ten 
sam sposób. Napełnianie naczynia pomia-
rowego w inny sposób może spowodować 
nieprawidłowe wyniki pomiarów!
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3.4. Pomiar i funkcje miernika

Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić opcje 
i wybrać opcję. Potwierdzić wybór naciskając 
prawy przycisk ON/OFF (OK). Tekst pojawia-
jący się na ekranie zapewnia więcej informacji 
na temat korzystania z przycisków.

Akcja Sposób użycia

Włączanie Nacisnąć przycisk ON/
OFF

Wyłączanie Nacisnąć przycisk ON/
OFF, gdy etykieta przy-
cisku to OFF lub opcja 
menu to OFF. Zasilanie 
zostanie również wyłą-
czone automatycznie po 
około 30 sekundach od 
ostatniego działania.

Sprawdzanie  
i wybór skali

Włączyć miernik jednym 
naciśnięciem przyci-
sku ON/OFF. Nazwa 
wybranego ziarna pojawi 
się na wyświetlaczu. Aby 
zmienić skalę, należy 
postępować zgodnie  
z instrukcjami: Przejść do 
menu głównego jednym 
naciśnięciem przycisku 
Menu. Wyświetlić opcje 
naciskając Menu aż do 
pojawienia się na wy-
świetlaczu Rodzaj zbo-
ża. Przejść do wyboru 
ziarna jednym naciśnię-
ciem przycisku ON/OFF, 
kiedy wyświetlone jest 
Rodzaj zboża.
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Naciskać przycisk 
Menu, aż do pojawienia 
się nazwy właściwego 
ziarna. Potwierdzić wybór 
jednym naciśnięciem 
przycisku ON/OFF.

Pomiar  
wilgotności

Włączyć miernik. Kiedy 
wyświetlona jest nazwa 
aktualnie wybranego ziar-
na, nacisnąć raz przycisk 
ON/OFF. Miernik obliczy 
pomiar i po chwili na 
wyświetlaczu pojawi się 
wynik pomiaru (wilgot-
ność). W tym samym 
czasie w lewym górnym 
rogu ekranu pojawi się 
temperatura ziarna.

Ważne! Jeżeli do 
miernika podłączony 
jest zewnętrzny czujnik 
temperatury, należy 
pamiętać o odłączeniu 
go przed pomiarem 
wilgotności.

Obliczenie 
średniej

Dokonać pomiaru jak 
zwykle. Kiedy wyświetli 
się wynik, nacisnąć 
Menu
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Zapisywa-
nie wyniku 
pomiaru dla 
obliczenia 
średniej

Kiedy w lewym dolnym 
rogu wyświetlacza pojawi 
się Wartość średnia 
[Dodaj średnią], nacisnąć 
ON/OFF. Wynik pomiaru 
został teraz zapisany dla 
obliczenia średniej.

Aby nie zawierać wyniku 
pomiaru w obliczeniu 
średniej, po pomiarze nie 
należy robić nic, czeka-
jące jedynie aż miernik 
wyłączy się automatycz-
nie i będzie gotowy do 
kolejnego pomiaru.

Ważne! Przed oblicze-
niem wartości średniej 
każdego nowego ła-
dunku materiału, należy 
upewnić się, że pamięć 
obliczenia średniej jest 
pusta i wyczyścić ją  
w razie potrzeby.

Sprawdzenie 
liczby wyników 
pomiarów 
zapisanych 
do obliczenia 
średniej.

Włączyć miernik.  
Wyświetlić listę opcji  
naciskając przycisk 
Menu do pojawienia się 
na ekranie Średnia war-
tość, po czym nacisnąć 
ON/OFF. Liczba wyniku 
pomiaru zapisana do 
obliczenia średniej i śred-
nia wartość pomiarów 
wyświetlą się na ekranie. 
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Na przykład: # 5 A22,6%.
Wartości zastosowane  
w przykładzie oznaczają: 
A#5 – Ilość wyników 
pomiaru zapisanych 
dla obliczenia średniej 
wynosi 5. A22,6% 
– średnia wartość 5 
pomiarów wynosi 22,6%. 
Aby powrócić do menu 
głównego bez usuwania 
pamięci, należy nacisnąć 
ON/OFF.

Usunięcie 
pamięci  
obliczenia 
średniej

Włączyć miernik. Wy-
świetlić listę opcji naci-
skając przycisk Menu do 
pojawienia się na ekranie 
Średnia wartość, po 
czym nacisnąć ON/OFF. 
Liczba wyniku pomiaru 
zapisana do obliczenia 
średniej i średnia wartość 
pomiarów wyświetlą się 
na ekranie. Można teraz 
usunąć średnią jednym 
naciśnięciem przycisku 
Menu. Należy zawsze 
sprawdzać czy po usu-
nięciu średniej z pamięci 
na ekranie wyświetla się 
A#0. Aby wrócić do menu 
głównego nacisnąć ON/
OFF.

Uwaga! Zawsze pamię-
tać, aby usunąć średnią 
z pamięci po serii 
pomiarów tak, aby
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poprzednia średnia 
wartość nie wpłynęła 
na średnią wartość 
nowego ładunku.

Regulacja  
wyniku  
(regulacja 
skali)

Dokonać pomiaru jak 
zwykle. Po wyświetleniu 
wyniku, nacisnąć przycisk 
Menu do momentu 
pojawienia się Popraw + 
lub Popraw -  w lewym 
dolnym rogu ekranu. Na-
stępnie nacisnąć ON/OFF  
do momentu wyświetle-
nia pożądanej wartości. 
Po każdym naciśnięciu 
przycisku ON/OFF do/od 
wyniku zostanie dodane/
odjęte 0,1 % wilgotności.

Podczas regulacji wyniku, 
wartość regulacji skali 
wyświetlona jest w lewym 
dolnym rogu ekranu.

Na przykład: C+0,2%. 
Wartość ta oznacza, że 
skala została skorygowa-
na w górę o 0,2 procent 
wilgoci.

Gdy na ekranie wyświe-
tlona jest pożądana 
wartość, należy zaczekać 
aż miernik wyłączy się 
automatycznie.

Uwaga! Ta regulacja 
odnosi się tylko do sto-
sowanej skali. Innymi 
słowy, dla każdej skali 
określona może być 
konkretna regulacja.
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Wyświetlanie 
regulacji skali

Włączyć miernik. 
Wyświetlić listę opcji 
naciskając przycisk Menu 
do pojawienia się na 
ekranie Zeruj poprawkę, 
po czym nacisnąć ON/
OFF. Wartość regulacji 
skali pojawi się na wy-
świetlaczu. Na przykład: 
C+0,2%. Wartość ta 
oznacza, że skala została 
skorygowana w górę o 
0,2 procent wilgoci. Aby 
wrócić do menu głównego 
bez zmieniania wartości, 
należy nacisnąć ON/OFF.

Usuwanie 
regulacji skali

Włączyć miernik. Wyświe-
tlić listę opcji naciska-
jąc przycisk Menu do 
pojawienia się na ekranie 
Zeruj poprawkę, po 
czym nacisnąć ON/OFF. 
Wartość regulacji skali 
pojawi się na ekranie. 
Możne teraz usunąć ska-
lę jednym naciśnięciem 
przycisku Menu. Należy 
zawsze sprawdzać czy 
po usunięciu regulacji 
skali z pamięci na ekranie 
wyświetla się C0,0%. Aby 
wrócić do menu głównego 
nacisnąć ON/OFF.
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Pomiar 
temperatury 
zewnętrznej

Podłączyć Wile 651 
L - czujnik temperatury 
zewnętrznej do gniazda 
w dolnej części mier-
nika. Włączyć miernik. 
Wyświetlić listę opcji naci-
skając przycisk Menu do 
pojawienia się na ekranie 
Temperatura sondy, po 
czym nacisnąć ON/OFF. 
Na wyświetlaczu pojawi 
się temperatura materia-
łu. Aby wrócić do menu 
głównego, nacisnąć ON/
OFF.
Uwaga 1: Gdy zewnętrz-
ny czujnik temperatury 
nie jest podłączony do 
miernika, temperatura, 
która pojawia się na 
ekranie, jest temperatu-
rą miernika.
Uwaga 2: Należy zawsze 
pamiętać o odłączeniu 
czujnika temperatury 
zewnętrznej przed po-
miarem wilgotności.

Zmiana języka Włączyć miernik. Wyświe-
tlić listę opcji naciska-
jąc przycisk Menu do 
pojawienia się na ekranie 
Język, po czym nacisnąć 
ON/OFF. Przejść do 
wyboru języka jednym 
naciśnięciem przycisku 
ON/OFF, kiedy wyświetlo-
ne jest Język. Naciskać 
przycisk Menu, aż do po-
jawienia się pożądanego
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języka. Potwierdzić wybór 
jednym naciśnięciem 
przycisku ON/OFF.

Dokonywanie 
pomiarów 
przy użyciu 
podstawowej 
skali i tabeli 
wyliczeniowej

Podstawowa skala może 
być stosowana wraz z 
tabelami wyliczeniowymi. 
Za pomocą podstawowej 
skali i tabeli wyliczeniowej 
można zmierzyć wilgot-
ność ziarna, którego nie 
ma na liście ziaren mier-
nika (pełna lista ziaren, 
które zmierzyć można za 
pomocą miernika Wile 65, 
znajduje się na stronie 
www.wile.fi).

Tabele wyliczeniowe moż-
na uzyskać u lokalnego 
sprzedawcy. Aby dokonać 
pomiaru na podstawowej 
skali, należy wykonać 
następujące czynności:

Włączyć miernik jednym 
naciśnięciem przycisku 
ON/OFF. Na wyświetla-
czu pojawi się nazwa wy-
branego ziarna Przejść do 
menu głównego jednym 
naciśnięciem przycisku 
Menu. Wyświetlić listę 
opcji naciskając przycisk 
Menu do pojawienia się 
na ekranie, Rodzaj zboża 
po czym nacisnąć ON/
OFF. Wybrać ziarno 
jednym naciśnięciem 
przycisku ON/OFF, kiedy 
wyświetlone jest Rodzaj 
zboża.
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Naciskać przycisk Menu, 
aż do wyświetlenia Skala 
wzorcowa. Potwierdzić 
wybór jednym naciśnię-
ciem przycisku ON/OFF.

Dokonać pomiaru za po-
mocą skali podstawowej 
i odnaleźć odpowiednią 
wartość wilgoci na tabeli 
wyliczeniowej.

3.5. Wynik wyjątkowy

Jeżeli wynik pomiaru przekracza górną 
granicę zakresu pomiarowego lub spada 
poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego, 
na ekranie wyświetli się <x lub >x. x oznacza 
górną lub dolną wartość wybranej skali

Jeżeli wynik pomiaru wskaże <x lub >x 
należy sprawdzić czy zastosowana została 
właściwa skala i pamiętać o wykonywaniu 
pomiarów kontrolnych.

4. Właściwości ziarna

Skale miernika wilgotności Wile 65 opraco-
wane są w zgodzie z oficjalnymi metodami 
określania zawartości wilgoci. Do opracowa-
nia skali używamy próbek, które reprezentują 
najczęściej uprawiane rodzaje ziarna przy 
standardowych warunkach wzrostu.

Właściwości najczęściej uprawianych rodza-
jów zbóż mogą się różnić od standardowych 
właściwości ziaren. Może to spowodować 
nieprawidłowy wynik pomiarów. Zazwyczaj 
głównym powodem dla nietypowych wła-
ściwości ziaren są zmiany klimatu i zmiany 
w jakości różnych rodzajów ziarna.
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Wyjątkowe warunki wzrostu mogą wpływać 
na jakość ziarna, a właściwości elektryczne 
nasion mogą powodować nieprawidłowości 
pomiaru. Aby uniknąć tego problemu, należy 
użyć funkcji Zeruj poprawkę, aby dostoso-
wać pomiar do wartości odniesienia (patrz 
punkt Regulacja wyniku). Dlatego przed no-
wym sezonem zbiorów zaleca się sprawdze-
nie odczytu miernika z próbkami suszonymi 
piecowo w ośrodku odbioru ziarna. Jeżeli 
wynik pomiaru jest inny, dostosować go tak, 
aby zgadzał się z wartością odniesienia 
(patrz punkt Regulacja wyniku). Jest to 
szczególnie ważne w przypadku nowego 
rodzaju ziarna lub podejrzenia, że ziarno jest 
inne od standardowego. Po regulacji wyniku 
pomiaru tak, aby zgadzał się z wartością 
odniesienia, można dokonać dokładnych po-
miarów wybranego ziarna. Zalecamy popro-
szenie o wartości odniesienia dla określone-
go rodzaju ziarna w ośrodku odbioru ziarna 
przed każdym nowym sezonem zbiorów, aby 
dostosować skalę w razie potrzeby. Umoż-
liwi to uniknięcie nieprawidłowych wyników 
pomiarów, które mogą być spowodowane 
nietypowymi właściwościami ziarna.

Na przykład, jeżeli konkretny ciężar jest 
niższy o 10% od normalnego, miernik może 
wskazać zbyt niską zawartość wilgoci. 
Podobnie, jeżeli dany ciężar jest wyższy niż 
zwykle, miernik może pokazać zbyt wysoką 
zawartość wilgoci.
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5. Bateria

Miernik pracuje na baterii 9 V typu 6F22 
lub podobnej baterii alkalicznej. Bateria jest 
dołączona do nowego miernika i jest gotowa 
do użycia.

Miernik pokazuje ostrzeżenie o niskim pozio-
mie baterii za pomocą tekstu Niski poziom 
baterii.

Pokrywa baterii znajduje się na spodzie 
miernika. Otworzyć pokrywę poprzez prze-
sunięcie dźwigni blokującej na symbol baterii 
i wymienić baterię.

Wyjąć baterię z miernika jeżeli urządzenie 
nie jest stosowane przez dłuższy okres 
czasu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjo-
nowanie miernika, wymienić baterię w razie 
potrzeby. Jeżeli możliwe jest uszkodzenie 
miernika, należy najpierw zawsze sprawdzić 
baterię. Należy pamiętać, że bateria powoli 
sama się rozładowuje nawet kiedy miernik 
nie jest stosowany.

6. Gwarancja i konserwacja miernika

Wszystkie produkty firmy Wile posiada-
ją 12 miesięcy gwarancji producenta dla 
materiałów i wykonania. Gwarancja jest 
ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu 
widniejącej na paragonie. Aby skorzystać 
z gwarancji, klient powinien zwrócić uszko-
dzony produkt do producenta, sprzedawcy 
lub najbliższego Partnera Serwisowego Wile. 
Do reklamacji należy dołączyć opis usterki, 
kopię dowodu sprzedaży i dane kontraktowe 
klienta. Producent / partner serwisowy Wile 
naprawi lub wymieni uszkodzony produkt 
i zwróci go w możliwie najkrótszym czasie. 
Odpowiedzialność Farmcomp jest ograniczo-
na do maksymalnej ceny produktu.  
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowo-
dowanych nieprawidłowym lub nieostrożnym 
użyciem produktu jak upuszczenie produktu 
lub uszkodzeń spowodowanych naprawami 
wykonywanymi przez osoby nieupoważnio-
ne. Farmcomp nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, po-
średnie lub wtórne, które powstały na skutek 
użytkowania produktu lub wynikły z faktu, że 
produkt nie mógł być użyty.

Miernik nie wymaga żadnej szczególnej 
konserwacji.

Może być czyszczony mokrą lub suchą 
ścierką. Nie używać detergentów ani innych 
silnych substancji czyszczących. Nie umiesz-
czać w mierniku żadnych płynów.

Przechowywać miernik w suchym miejscu, 
najlepiej w temperaturze pokojowej. Chronić 
miernik przed upadkiem i zamoczeniem.

Jeżeli możliwe jest uszkodzenie mierni-
ka, należy najpierw zawsze sprawdzić 
baterię. Jeżeli miernik wymaga naprawy, 
należy skontaktować się z lokalnym 
sprzedawcą Wile. Mierniki wilgoci Wile 
mogą być kalibrowane i naprawiane tylko 
przez Farmcomp i autoryzowanych  
partnerów serwisowych Wile.

18



Declaration of Conformity
according to ISO/IEC Guide 22 and EN 

45014

Manufacturer’s name: 
Farmcomp Oy

and address: 
Jusslansuora 8
FIN-04360    
TUUSULA, 
FINLAND

declares, that the product

Product name: Moisture tester
Model numbers: Wile 65

conforms to the EMC directive 2004/108/

EC by following the harmonised standard

EN 61326-1:2006

Tuusula, Finland Lasse Paakkola
April 2, 2009 Managing Director

Original language: Finnish
Signed Declaration of Conformity 
documents are filed at Farmcomp Oy

Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, FIN-
04360 Tuusula, Finland
tel +358 9 77 44 970, 

e-mail: i  nfo@farmcomp.fi  
Company ID FI 07308235 Tuusula, 

Finland 
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