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MINI-LIGNO “SMART” HOUTVOCHT METER 
LI0005 
 
1 PRODUCTBESCHRIJVING 

Houtvochtmeter in zakformaat. Met de mini LIGNO “smart” bezit je de optie tussen vier 
houtgroepen, tot 16 vrije in aanmerking komende hout soorten als bouwmaterialen  
en een referentie schaal. De “smart” unit wordt individueel op klant specificatie 
met 16 zelf op te geven houtsoorten geprogrameerd en is voor alle gebieden 
inzetbaar.  
 
2 SPECIFICATIES 

 
Meet bereik: 6 – 75% 
Pennen: 5mm en 9 mm 
Scherm: LCD Display 
Temperatuur omgeving: 20°C 
Batterij: 9Volt  
Gewicht: 138 gr. 
Afmeting: 129 mm x 63 mm x 27,5 mm 
Keuzes: vier houtgroepen, tot 16 vrije in aanmerking 

komende  hout soorten als bouwmaterialen  en een 
referentie schaal 

 

3 EEN METING VERRICHTEN 

Alle “mini LIGNO” meters worden automatisch geijkt voor een houttemperatuur van 
20°C(68°F). Grote verschillen in houttemperatuur kan resulteren in variatie ven de meet 
resultaten. Alvorens een meting met een mini LIGNO te nemen dient de beschermende 
kap verwijderd te wordenen en plaats deze aan de andere zijde van de unit om een 
betere pin indrukking te krijgen. Houd nu het instrument zodanig dat de verlaging in de 
kap tussen duim en wijsvinger ligt. (zie Fig.1)   
 
Alle mini LIGNO’S zijn voorzien van een ingebouwde houtgroep correctie. Kies de 
houtgroep als beschreven in  “selecteer de houtgroep”. Druk de pinnetjes diep in het materiaal. De mini 
LIGNO is schok en breukvrij. De schakelaar midden tussen de pinnetjes schakelt het instrument automatisch 
aan als de pinnen in het materiaal dringen.  
 
Scherm 
De nauwkeurigheid van de mini LIGNO is 0,1 %. Het meetbereik van het vochtgehalte verschijnt op het 
scherm tussen 6% en 75 %. Voor waarden boven het meetbereik tont het scherm “waarde boven  75 %”. Voor 
waarden lager dan 6 %  toont het scherm “waarde onder  6 %“. In beide gevallen licht het scherm rood op. Het 
voltage van de batterij indicator verschijnt tijdens de meting. 
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Instellen van de houtgroep 
Druk de aan-uit (fig 2) schakelaar 2 maal snel kort na elkaar in om toegang te krijgen tot 
de controle/wijzig mode.Om de instelling tussen de verschillende houtgroepen, 
houtsoorten, bouwmaterialen en 1 referentie schaal aan te passen druk men nogmaals 
op de schakelaar. Indien de schakelaar niet binnen 5 seconden opnieuw gedrukt is wordt 
de keuze vastgelegd en schakelt de meter automatisch uit. Er kan nu met meten 
begonnen worden. Wijzigen is alleen mogelijk als het instrument uitgeschakeld is.  
 
4 SELECTEER DE HOUTGROEP 

Houtgroep 1: 
Luoro Vermelho, Parana Pine (Kern), Rotkiefer, Rubberwood, Spaanplaten (phenolharsverlijmt), Zebrano. 
 
Hout groep 2: 
Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afrormosia, Andiroba, Angelique, Buche, Buche gedämpft, Fustic/Tatajuba, 
Gonzales Alves, Goupie, Hartfaser-Hartplatten, Iroko/Kambala, Kastanie, Mecrusse, Missanda, Mora, 
Niangon, Oregon, Palisander, Panga Panga, Pappel, Parana Pine (Splint), Ramin, Rio Palisander, Sapeli- 
Mahagoni, Selangen Batu, Spaanplaatten (ureumverlijmt), Teak, Wenge, Zeder weiß/rot. 
 
Hout groep 3: 
Afzelia, Agba (Tola Branca), Ahorn, Alerce, Azobe/Bongossi, Birke, Douglasie, Eiche, Eiche rot, Erle, 
Esche, Eukalyptus, Fichte, Hemlock, Holzfaser-Dämmplatten, Ilomba, Jakaranda, Keruing, Kiefer, 
Kirschbaum, Lahuan, Lärche, Lenga, Limba, Luad Rot, Macoré, Merbau, Movingui, Nussbaum, Olive, Parana 
Pine weiß, Peroba de Campos, Pitch Pine, Radiata Pine, Rauli/Roble, Cal. Redwood, Seekiefer, Tanne, Tiama, 
Ulme, Yang. 
 
Hout groep 4: 
Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibetou, Fichte, Kapur, Kirsche, Lauan (white & red), Mahagoni, 
Mahagoni/Tiama, Meranti hell, Meranti dunkel (dark & red), Nussbaum afrikanisch, Seraya, Sipo Mahagoni 
 
Referentie schaal:  
De referentie schaal toont waarden tussen  1en 100.  1 staat voor de laagst meetbare vochtigheid en  100 voor 
de hoogste meetbare vochtigheid. 
 
5 MEETPINNEN  WISSELEN 

Uw mini LIGNO is seriematig met 5,5 mm Meetpinnen uitgerust. Daarmee bereikt u een meetdiepte van 5mm. 
Dieper reikende metingen in zachtere houtsoorten is mogelijk met de langere wissel pinnen. Hiermee kan tot 
9 mm diep gemeten worden. Deze pinnen zijn in het instrument bevestigd en kunnen eenvoudig 
uitgewisseld worden.  Open het instrument met de schroef aan de achterzijde. 
 
6 VOORZORGEN 

Waarschuwing: Als het instrument zonder de beschermkap gedragen wordt bestaat er gevaar op 
verwonding  vanwege de open meet pinnen. Eveneens bij onvoorzichtig handelen van de meetpinnen tijdens 
het nemen van metingen.  Controleer tevens of er op de plaats van de meting, daar waar de meetpinnen het 
materiaal indringen, geen elektrische leidingen, waterleiding of andere voorzieneingen onder het oppervlak 
liggen. 
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7 KALIBREREN 

Jaarlijkse kalibratie wordt aangeraden. Stuur het apparaat, samen met een RMA formulier* hiervoor naar TQC, 
Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel, NL.  
 
*U kunt het RMA formulier hier downloaden:  http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 
 
8 BATTERIJEN VERVANGEN 

Een batterij is goed voor ca. 3000 metingen. De „mini LIGNO“ toont tijdens de metingen of de batterij nog 
voldoende capaciteit heeft. Open het batterij compartiment aan de achterkant van de miniLIGNO door de 
schroef los te draaien. Plaats een nieuwe batterij type: 9V (Block) 6LR61 
 
Let op: Dat er bij het sluiten van de behuizing geen bedrading tussen de kunststof delen beknelt raakt. 
 
 
9 ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Berg het instrument op als u het langere tijd niet gebruikt.. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 
 
10 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt 
voor een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan 
ons te vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat 
alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere 
wegen) correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of 
over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek 
schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of 
schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel 
voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan 
tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 


