
Bun venit

Îți mulțumim pentru aderarea la comunitatea GrainSense. 
Înseamnă foarte mult pentru noi. La urma urmei, misiunea echipei 
noastre este de a ajuta fermierii prin știință - de a te ajuta pe tine.

Cu acest Ghid rapid, poți începe să măsori calitatea boabelor tale 
în câțiva pași simpli. Pentru informații detaliate și depanare, te 
rugăm să vizitezi: www.grainsense.com

1. Butonul Sus / Select / Jos 
2. Buton de pornire 
3. Led baterie 
4. Led Bluetooth 
5. Capac 
6. Capacul bateriei din spate

Pasul 1 Descarcă aplicația și creează-ți cont

Aplicația GrainSense te ajută pe două căi importante. 
Stochează toate rezultatele tale, astfel încât să le poți studia 
mai târziu. Și iți permite sa îți setezi dispozitivul GrainSense 
pentru diferite tipuri de boabe. 

Pasul 2 Conectezi dispozitivul cu telefonul Pasul 3 Selectezi tipul de cereale și adaugi eșantionul Pasul 4 Închizi și măsori

Închide cu atenție capacul și apasă Select (•) pentru a 
măsura. Măsurarea probelor va dura câteva secunde.

Nu uita să ții dispozitivul pe orizontală, astfel încât boabele 
să nu alunece.

Pasul 5 Curațarea și depozitarea

După ce ai terminat, nu uita să deschizi capacul și 
golești complet tava pentru probă.

Pentru a curăța tava de probă, o îndepărtezi răsucind-o în 
sens invers acelor de ceasornic, apoi ștergi cu cârpa uscată.
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Pornește Bluetooth-ul 
Accesează setările 
smartphone-ului și asigura-te 
că Bluetooth-ul este activ. 
Dispozitivul se va conectata 
automat la aplicație

Pornește dispozitivul GrainSense 
Porniește dispozitivul. Lumina 
albastră va clipi în timp ce caută 
telefonul.

Dispozitivul și telefonul se vor 
conecta automat. Ledul se va opri 
din clipit atunci când împerecherea 
celor două dispozitive este 
finalizată.

De asemenea, poți conecta manual 
dispozitivul cu telefonul; alegând 
Settings în meniul GrainSense App.

Deschizi capacul 
Te asiguri că tava pentru probă 
este goală și curată.

Închizi capacul 
Apasă Up/Down pentru a găsi 
tipul potrivit de cereale.

Apasă Select (•) 
Apasă dinou Up/Down și 
aștepți câteva secunde pentru 
măsurarea referinței. Capacul 
trebuie să fie închis pe 
parcursul întregului proces.

Adăugă proba 
Deschizi capacul și cu 
lingura GrainSense se ia o 
probă.  Pentru fiecare tip de 
cereale selectat se utilizează 
o anumită cantitate (2,5 ml 
pentru rapiță și 5 ml pentru 
cereale: grâu, orz, ovăz și 
secară). Se pun boabele pe 
tava de probă; boabele nu 
trebuie să fie una peste alta. 
Așezat pe tava, eșantionul 
poate părea a fi o cantitate 
mică.

Descărcă aplicația  
Accesează Apple AppStore 
sau GooglePlay Store cu 
smartphone-ul.

Căută GrainSense 
Descărcă gratuit și instalează 
aplicația GrainSense

Create account or login 
Dacă este prima utilizare - 
click Create account 
Vei fi redirecționat către 
www.grainsense.com

Acest pas plictisitor durează 
doar câteva minute. Dacă ai 
deja un cont, pur și simplu faci 
clic pe Login.

Vizualizarea și trimiterea 
rezultatului 
Apăsă Up/Down pentru a 
vizualiza rezultatul. Apăsă 
Select (•) pentru a trimite 
rezultatul către GrainSense 
App, instalată deja pe telefonul 
personal.

Aplicația face o copie (backup) 
a rezultatelor în baza noastră 
de date de tip cloud.

Ține minte  
Dispozitivul GrainSense este 
proiectat pentru utilizare în aer 
liber. Totuși, ar trebui să fie 
permanent depozitat în geanta 
proiectată pentru el. Aceasta 
se va pastra într-un loc cald 
și uscat.

Dispozitivul GrainSense poate 
da rezultate similare unui 
instrument de laborator, 
numai dacă este utilizat cum 
se cuvine.

Ah, și te rugam să ai grijă nu-l 
scapi.
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