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GRAINSENSE ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1.ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Правильне використання

•
•

•
•
•

•
•

•

Виробник не несе відповідальності за несправності, спричинені наступними пошкодженнями пристрою:

• Пошкодження пристрою внаслідок ударів або вібрації.
• Пошкодження пристрою внаслідок проникнення вологи або пилу.
• Пошкодження дисплея внаслідок тиску або подряпин. 
• Несправності від очищення лотка для зразків очисними засобами що містять спирт або інші хімічні речовини. 
• Пошкодження, викликані теплом або інтенсивним сонячним випромінюванням: прилад не слід розміщувати в 

безпосередній близькості від джерел тепла і не піддавати його впливу прямих сонячних променів.
• Неправильним зберіганням (див. Транспортування та зберігання на стор. 20).

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим як почати використовувати GrainSense.
Неправильне використання пристрою може призвести до неправильних вимірювань якості зерна, що може 
вплинути на вірність прийнятих вами рішень.

Для  того щоб завжди отримувати надійні результати, необхідно дотримуватись наступних пунктів: 

Вимоги до надійних вимірювань (стор. 14)
Інструкції з догляду та технічного обслуговування (стор. 20)

Пристрій можливо використовувати під час невеликого дощу. 
Пристрій ніколи не слід повністю замочувати або занурювати у воду.

Дотримуйтесь наступних пунктів для отримання точних результатів:

Не робіть виміри коли зерна зелені або незрілі, калібрування GrainSenseне включають зелені кольори. 
Результати вимірювать таких зразків можуть бути не коректними.
Не робіть усі виміри на одній ділянці, якщо ви бажаєте отримати середній результат компонентів по полю.
Не робіть усі виміри з одного відбору проби, якщо ви бажаєте отримати середній результати компонентів з партії.
Не робіть виміри, використовуючи стару версію калібрування продукту. Пам'ятайте що необхідно регулярно 
підключати смартфон до пристрію GrainSense для завантаження/вивантаження даних, оновленя калібрувань тощо.
Не робіть вимір, якщо на склі для зразку (кюветі) є краплі води. Вони вплинуть на результати вимірювань.
Не робіть вимір, якщо батарейки розряждені. Замінюйте батареї кожні 50-150 вимірів, у залежності від методу 
використання та якості батарей.

1.2 Винятки гарантії

1.2 Похибки при вимірах
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Три стовпи в системі GrainSense з’єднані наступним чином:

1.

2.

3.

2. Продукція

GrainSense

Прилад для виміру

GrainSense

Хмарові сервіси

GrainSense

Мобільний додаток

GRAINSENSE ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Ключовими компонентами філософії GrainSense є:
Аналізатор GrainSense, Мобільний додаток та база даних, що зберігається у хмарі.

Пристрій GrainSense вимірює вміст білку, вологи, вуглеводів та олії за допомогою готових 
калібрувань продуктів, та передає дані у мобільний додаток, встановлений на вашому 
смартфоні використовуючи Bluetooth. 

Мобільний додаток з'єднується з вашим обліковим записом у хмарі та завантажує 
калібрування та інші налаштування в пристрій GrainSense, а також вивантажує результати 
вимірювань та інші дані.

Хмарові бази даних та API для зберігання результатів вимірювань та оновленя калібрувань на 
пристрої  Grainsense (через мобільний додаток). 
Хмарові сервіси включають мобільний додаток GrainSense та панель інструментів фермера 
(доступ через веб-браузер).
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2.1 Пристрій GrainSense

2.1.1 Принцип роботи

Порівняння методів оптичних вимірів

2.1.2 Комплект поставки

Купуючи пристрій GrainSense, ви отримуєте: 

• Пристрій GrainSense
• AA батареї х6 (встановлені)
• Набір з 4 мірних ложок
• Кепка GrainSense
• Сумка для транспортування
• Чохол для зберігання
• Коротка інструкція з експлуатації 
• Посібник користувача (паспорт)

Дифузне відбиття
Традиційний лабораторний метод

-  Вимірюється невелика кількість
зразку

 
 
-  Дорога та складна технологія 

Може вимірювати темні зразки
(соняшник і його продукти
переробки)

Дифузна передача
Передовий лабораторний метод

-  Не вимірює рідини та зразки з
великим вмістом вологи

-  Небхідна велика кількість зразка
-  Не може вимірювати темні зразки
-  Дорога та складна технологія,

яка була покращена при розробці
портативного та доступного 
аналізатора

 

GrainSense
360˚ метод проникнення світла
(інтегрована сфера)

+ Простіша та доступніша технологія 
 +

 
Прилад може бути маленьким

+ Невелика кількість зразку 
для виміру

+ Можливість використання для 
будь яких продуктів харчування

 
 

 + Короткий час вимірювань

GRAINSENSE ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Принцип роботи GrainSense базується на технології Інфрачервоної спектроскопії в режимі пропускання світла (NIT). 
Ця технологія використовувалась в лабораторних аналізаторах зерна протягом десятиліть, але саме власні 
розробки GrainSense дозволили створити дійсно портативний пристрій, яким може користуватись кожний.

+

• Сертифікований контрольний зразок - Пшениця 50г х2 
• Сертифікований контрольний зразок - Ріпак 50г х2
• Сертифікований контрольний зразок  - Ячмінь 50г х2
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2.1.3 Технічні характеристики

Технічні характеристики

Розмір Ручний, портативний (270 мм x 115 мм)

Вага 820 грам (без батарей)

Батарейки 6 x AA Alkaline (рекомендуємо використовувати батареї 
промислового класу, акумулятори не підходять)

Час роботи від батарейок Від 50 до 150 в залежності від якості батарей та
типу використання

Метод вимірювання Інфрачервона спектороскопія у режимі пропускання

Розмір зразка ≈ 3 грам (60-80 зерен)

Час виміру зразка Приблизно 30 секунд, включаючи прогрів та
завантаження зразка 

Продукти
Готові калібрування: Пшениця, Ячмінь, Ріпак
У розробці: Овес, Жито, Соя, Кукурудза

Умови експлуатації Від +5 до +45 C  
Від 20 до 90 % відносної вологи (без конденсату)

Умови зберігання Від -10 до +60 C

Захист Прилад розроблений для використання на вулиці, але 
краплі дощу на кюветі можуть вплинути на результати

Зв'язок Bluetooth LE 4.1

Мова Мова приладу та мобільного додатку: Англійська
Мова інструкцій: Українська

Мобільний додаток Для смартфонів Android та iOS
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2.1.4 Огляд пристрою

Прилад має:

• ЖК дісплей
• Спеціальна кнопка живлення

-  Вмикає та вимикає пристрій довгим утриманням
• Кнопки Вгору та Вниз для прокручування продукту або компонентів

-  Використовуйте у разі відображення стрілок на дісплеї
• Центральна кнопка вводу для підтвердження та переходу 

до наступного кроку процесу виміру
• Індикатор Bluetooth, який вказує на з'єднання

-  Блимає: шукає зв'язок
-  Стійкий: є підключення

• Індикатор живлення, що вказує на рівень заряду акумулятора
-  Зелений: батареї у доброму стані 
-  Червоний: замініть батареї якомога швидше

Примітка!

AA Батарейки х6ЖК дісплейЗерна

Вимірювальній блок
“Інтегрована сфера”

Кювета для зразку

GrainSense представляє собою ручний портативний пристрій що працює від батарей та 
предназначений для швидкого визначення вмісту компонентів у зерні. Результати виміру 
компонентів Білок, Олійність та Вуглеводи відображаються у перерахунку на абсолютно суху 
речовину (на вологу 0%), так само як їх визначають елеватори України

Оскільки батареї сильно відрізняються по продуктивності, колір 
світлодіоду живлення є грубою ознакою. 
Користувачу необхідно завжди мати запасний комплект батарей, 
та регулярно замінювати їх (кожні 100 вимірів).
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2.2 GrainSense хмарові сервіси
Grainsense збирає дані всіх зареєстрованих користувачів для:

• Надання надійних калібрувань продуктів та інших даних користувачам та їх пристроям
• Перевірка стану та рівня облікового запису
• Зберігати всі вимірювані дані, щоб забезпечити доступ до них з різних смартфонів,

а також для резервного копіювання
• Спілкуватись про будь-які питання, рекомендації та інші важливі повідомлення

Grainsense збирає наступну інформацію:

• Інформація про користувача: електронна пошта, адреса, номер телефону, професія
• Результати вимірювань за допомогою ідентифікатора користувача, місця розташування GPS, 

час та дату, примітки

2.2.1 GDPR Керівництво

• Необхідна явна згода для тримання різних типів даних (GPS, електронний маркетинг, і т.д.), 
а також чіткого описання, як дані використовуються і для яких цілей

• Дозволяє користувачам контролювати свої дані (видаляти та експортувати)

Компанії також повинні мати внутрішнє керівництво (ця глава Посібника користувача) щодо GDPR. 

Примітка! GrainSense повністю відповідає вимогам GDPR!.

2.2.2 Інфраструктура та захист даних
Grainsense діє як контролер даних та процесор, але для обробки даних,
використовується інфраструктура Amazon AWS. 

Graisense вжили наступні заходи щодо захисту даних користувачів:

• Застосування стандартного зашифрованого протоколу зв'язку HTTPS (TLS) 
• Використання належних методів авторизації та аутентифікації
• Використовується середовище корпоративного рівня (Java Spring)
• Здійснення нічного резервного копіювання даних (за останні 30 днів)
• Обмеження прав адміністратора на бази даних (лише дві ключові особи 

у компанії GrainSense мають доступ до особистих даних користувачей)

2.2.3 Реєстрація користувача
Користувач реєструється у хмарі Grainsense через майстра веб-реєстрації 
( www.grainsense.com/register  ). Користувача просять ввести всі особисті дані, 
деякі  з них є необов'язковими, врешті-решт, від користувача запитують згоду на: 
Умови використання *, Політика конфіденційності *, 
Використання даних про місцезнаходження, Маркетингове використання.

Умови використання та Політика конфіденційності відповідають вимогам GDPR.

GDPR (Загальний регламент про захист даних) діє після 25.5.2018 року і включає всіх компаній, 
які обробляють дані громадян ЄС.  Контролери даних (тобто компанія) та обробники даних 
(компанія чи субпідрядник) зобов'язані дотримуватися та надавати особі (власнику даних) 
більше повноважень щодо своїх даних, що включає:
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2.2.4 Обробка даних
Особисті дані користувача використовуються для авторизації / аутентифікації та
комуникації з користувачем.  Дані вимірів користувача використовуються для: 

• Надання користувачеві доступ до всіх його даних вимірювань за допомогою декількох
пристроїв (користувач має доступ лише до власних даних)

• Calculating statistical analyses of the user-specific data, and to 
Розрахунок статистичних аналізів конкретних даних користувача та показ їх лише самому користувачеві

• Розрахунок вищого рівня статистичних даних для специфічних причин (анонімно) 
і забезпечення даними всіх користувачей

2.2.4 Контроль  даних користувачем

2.3 Мобільний додаток

При запуску програми віна синхронізується з хмарою. 
Додаток містить 5 основних сторінок:

1.  

2.  

3.

4.

5.

2.4 Панель керування фермера

Користувач має можливість видалити та експортувати всі дані, надіславши запит на support@grainsense.com з 
електронної адреси облікового запису (або надішліть запит на info@grainanalyzer.com.ua). Видалення 
проводиться шляхом повного анонімування даних користувачів: реквізити користувача (електронна адреса, 
адреса тощо) анонімізуються та змінюється місця розташування GPS. 
Однак самі дані вимірів не видаляються і будуть використовуватися в статистичних цілях.

GrainSense надає мобільний додаток для платформ iOS та Android. 
Програми спілкуються з пристроєм через Bluetooth та з хмарною 
базою даних через API REST. Вони завантажують з хмари калібрування 
та налаштування користувачів та надсилають результати вимірювань 
назад.

Вимірювання (Measurements) Основна сторінка програми яка 
дозволяє користувачеві отримати доступ до будь-якого 
попереднього вимірювання, яке він зробив та зберіг.
Пристрій (Device): Дозволяє користувачеві підключити пристрій 
до телефону, вибравши  Підключити  пристрій (Сonnect device),  
змінити мову додатка та пристрою та калібрування які будуть 
встановлені на GrainSense.
Обліковий запис: подробиці про обліковий запис користувача 
(електронна пошта, перше ім’я, прізвище, номер телефону) 
дозволяє користувачеві змінити пароль.
Посібники (Guides): надайте прямий доступ до цього посібника 
та до FAQ (Питання та відповіді).
Контакт (Contact): Первинний електронний лист із контрактом та 
технічною підтримкою (тільки Англійська мова).
У разі виникнення необхідності, зв'яжіться з офіційним
дистриб'ютором компанії GrainSense в Україні
www.grainanalyzer.com.ua

Панель керування фермера це чудовий веб інструмент для аналізу та 
управлінням вимірюваннями на комп'ютері або планшеті.
Відвідайте сайт www.dashboard.grainsense.com або 
www.grainanalyzer.com.ua та увійдіть до особистого кабінету 
використовуючи той самий логін та пароль, що і в мобільному 
додатку.  Панель керування також дозволяє користувачу 
експортувати дані у файл формату .xls або .csv
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3. Принцип роботи

3.1 Запуск

Запуск пристрою

Установка включає наступні етапи:

1. Розпакування коробки
2. Завантаження програми з магазину додатків Android / iOS
3. Реєстрація в хмарових сервісах GrainSense (створення кабінету)
4. Вхід у перший раз
5. Підключення смартфону до пристрою
6. Налаштування пристрою
7. Перше вимірювання
8. Перегляд результатів з телефону

3.1.1 Завантаження програми з магазину додатків

3.1.2 Реєстрація у хмарі GrainSense
  

 

1. Відкрийте додаток GrainSense на вашому смартфоні та натисніть 
"Ще не зареєстровані?" (Not yet registered?)
a. На вашому смартфоні відкриється веб-браузер

2. Відкрийте ноутбук або планшет і перейдіть до реєстраційної адреси
a. www.grainsense.com/register

Примітка! На YouTube-каналі GrainSense можна знайти кілька відео, 
включаючи навчальні посібники та відгуки.
www.youtube.com/channel/UCFhTX9bab5gHfvbz2G8ABUA
GrainSense Україна:
www.youtube.com/channel/UCzq_GuAH6FWUCspWVUh_EZw

Порядок запуску пристрою та принцип вимірювання пояснюються в 
буклеті «Короткий посібник», який знаходиться в сумці з пристроєм.

Для пристрою GrainSense потрібен мобільний телефон з Bluetooth LE 
підключенням та додаток GrainSense для вналаштування пристрою та 
збереження результатів. 
Додаток GrainSense доступний у офіційних магазинах додатків Google 
Play та iOS App Store. Шукайте у відповідному магазині: "grainsense".
Додаток безкоштовний!
Завантажте та встановіть додаток для сумісних телефонів Android (ОС 
6.0 або новішої версії) та iOS (ОС 9.0 або новіших версій).

Реєстрація здійснюється через окремий веб-додаток на веб-сайті 
www.grainsense.com/register  або www.grainanalyzer.com.ua (укр.)

або www.grainanalyzer.com.ua (укр.)

Існує кілька способів зробити реєстрацію користувача:

Дотримуйтесь інструкцій у реєстраційній заяві. Додайте електронну 
пошту та пароль, введіть маркер підтвердження, надісланий на 
електронну адресу. 

Ви успішно зареєстрували свій обліковий запис!



13

3.1.3 Вхід в обліковий запис

3.1. 4 Підключення пристрою та мобільного телефону
Дивіться пункт 3.3.2.1 з'єднання пристрою зі смартфоном (сторінка 17)

 

 

  

Account registration Please fill your personal details
1/5

First name

Address Zip code City

Telephone

Company name (optional) Business (VAT) id (optional) - see guide

Country (imoirtant to select correctly!)

Afghanistan

Last name

BACK NEXT

Примітка! Під час реєстрації маркер підтвердження надсилається на електронну 
адресу користувача, тому користувач повинен мати можливість перевірити 
електронну пошту під час реєстрації.

ВАЖЛИВО! Під час реєстрації оберіть країну Україна (Ukraine)!
Це важливо для отримання правильних калібрувань продуктів.

Після успішної реєстрації користувач може відкрити додаток та увійти в систему, 
використовуючи електронну пошту та пароль, надані при реєстрації.

Якщо ви вже зареєструвались, введіть відповідну електронну пошту та пароль та 
ввійдіть у систему. 
Усі дані  вимірів що були зроблені раніше завантажаться з хмари до програми.

Примітка! Підключення до пристрою завжди можниво відключити або повторно 
підключити у додатку. Меню зліва “Пристрій” (Device).

Примітка! Початкове з'єднання можливо пропустити за допомогою посилання в 
правому верхньому куті. 

Примітка! Деякі смартфони на Android мають відомі проблеми з Bluetooth 
(наприклад, Huawei та HTC). Важливо мати резервне рішення, якщо з'єднання не 
працює. Grainsense рекомендує обрати Android Samsung Galaxy Xcover 4 як 
альтернативний телефон.

Примітка! Пристрій потрібно вимкнути та перезапустити після завантаження 
початкової конфігурації налаштування з телефону (лише після першого з'єднання).
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3.1. 5 Налаштування пристрою
Будь-ласка, підключіться до пристрою спочатку за допомогою мобільного додатка 
(див. пункт 3.3.2.1 З'єднання пристрою та телефону, сторінка 17).

При зміні налаштувань у мобільному додатку, вони автоматично завантажуються на
пристрій.

Примітка! Ви можете вибрати максимум чотири продукта для одночасного зберігання
у пристрої GrainSense.

 

3.2 Вимоги до надійних вимірювань

У полі

•  

•  

З автівки / силосу

Будь ласка, зверніться до відповідної методики відбору проб:

• ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.
• ДСТУ ISO 542:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб.

Примітка! 
GrainSense не є відповідальними за відбір проби. 
Ви можете задати питання на офіційному сайті дистриб'ютора в Украні
www.grainanalyzer.com.ua

Ключовими факторами для отримання надійних результатів вимірювань за 
допомогою пристрою GrainSense — це використання репрезентативної проби та 
правильне використання пристрою (див. 3.3 Вимірювання, стор. 15).

Отримання репрезентативної пробиз великої кількості зерна є важливою частиною 
процесу перевірки якості зерна. Якщо проба не є репрезентативною, результати  
виміру якості можуть не відображати справжню якість партії.

Щоб отримати репрезентативне середнє значення якості по полю, вимірювання 
необхідно проводити випадковим чином, розподіливши виміри по всьому полю.

Під час вимірювання уникайте будь-яких нетипових ділянок поля (наприклад, 
ділянки з чітко різними властивостями ґрунту (пісок, болото тощо)!
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3.3 Виконання вимірювання
Будь ласка, Дотримуйтесь короткого посібника для виконання першого 
вимірювання. Детальна інформація також представлена нижче.

3.3.1 Кількість зразку та його розташування на склі

При вимірюванні великої партії зерна важливо пам’ятати про наступне:

•

•  

•

Продукт Розмір зразку Розташування

Пшениця 3г Рівномірне розташування по склу

Ячмінь 3г Рівномірне розташування по склу

Овес 3г Рівномірне розташування по склу

Жито 3г Рівномірне розташування по склу

Ріпак 2г У нижній частині скла, зерна розташувані рівномірно

Для більшості злакових культур розмір зразка повинен становити близько 
60–80 зерен (3–5 грам, ложка 5мл). Коли зерна більшого розміру, їх кількість 
ядер може бути зменшена. Для ріпаку кількість насіння повинна відповідати 
приблизно 2 г (ложка 2.5мл). 

Ви можете використовувати мірні ложки з комплекту поставки, щоб 
відібрати потрібну кількість зерен. Оберіть правильний розмір ложки 
відповідно до обраного типу зерна: 2,5 мл для ріпаку та 5 мл для зернових: 
пшениця, ячмінь, овес та жито.
Пристрій також скаже вам, що ви засипите занадто або замало зразку у 
вигляді повідомлення на екрані. У такому випадку заберіть пробу зі скла і 
почніть вимір з початку.

Переконайтеся, що взята під проба отримана з більшої кількості зразка, 
який був попередньо добре змішан. 

Для отримання кращих результатів, можливо краще взяти більше однієї 
проби та оцінити результати вимірів в додатку (розрахувати середнє 
значення).

Намагайтеся уникати потрапляння сторонніх предметів на скло (зерна 
іншого продукту, шелухи, стебла, сор тощо).
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3.3.2 Здійснення виміру
Будь ласка, зверніть увагу:

•  

•  

•

•

•  

Як слід завантажувати кювету для виміру (скло):

Ячмінь Овес

Жито Ріпак

Пшениця

Використовуйте відповідну ложку  для вашого продукту для використання потрібної кількості зерен.

Будьте уважні при розміщенні зерен на склі, важливо щоб зерна не були один на одному.

Під час виміру, тримайте пристрій прямо у руці та уникайте руху під час вимірювання.

Інтенсивне сонячне випромінювання може впливати на результат. При екстримальних умовах, тримайте 
пристрій GrainSense таким чином, щоб він був покритий тінню від вашого тіла.

Переконайтесь що кювета (скло) добре встановлено.
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3. Натисніть "Підключитися до пристрою" (Connect to device) 
a. Додаток повинен виявити і підключити пристрій
b. Налаштування завантажуються автоматично

(синхронизуються з налаштуваннями вашого
 облікового запису)

3.3.2.1 З'єднання пристрою зі смартфоном

1. Відкрийте додаток GrainSense, перейдіть до меню 
“Пристрій” (Device)
a. Переконайтеся, що Bluetooth на смартфоні увімкнено

2. Увімкніть пристрій

Device found

Connected to the GrainSense device.

Configuring device... (21%)

Searching for device

Searching for the GrainSense device.
Make sure that the Bluetooth light is 

blinking.

Annuler

Device

Connection

No device connected

Please connect the device to start measuring.

Turn on Bluetooth on your smartphone.1

Turn on the GrainSense device.2

Connect device

Syncing...

Done!
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1. Увімкніть пристрій та зачекайте поки на дістпеї не відобразиться 
надпис “Оновлення налаштувань” (Updating settings…). 

2. Натисніть «Підключити» (Connect) у програмі.

 

a. Це може зайняти до 20 секунд..

3. Програма відображає вдале з'єднання і автоматично встановлює
налаштування на пристрій.

4. Ви можете перейти до меню "Пристрій" (Device) та змінити мову 
пристрою та програми. У наявності є Російська мова (латиницею).

5. У меню “Пристрій” (Device) ви також можете обрати 
калібрування продуктів нажавши “Обрати калібрування”
(Select calibrations).

3.3.2.2 Здійснення виміру

1. Увімкніть  прилад, натиснувши кнопку “Живлення”.

2. Оберіть продукт який ви будете вимірювати на екрані пристрою.
a. Використовуйте кнопки вверх та вниз, щоб змінити продукт
b. Якщо потрібного продукту немає в списку, оновіть налаштування 

(див 3.4.1 Оновлення калібрувань на приладі)

3. Перевірте, що на склі для зразку нічого немає, після чого 
обережно закрийте кришку сфери.

4. Для запуску виміру натисніть кнопку “Обрати/Далі”. 
a.

 
Зачекайте, поки буде проведено вимірювання еталону

b. Примітка! При вимірі еталону, скло вимірювальної
камери повинно бути пустим!

 

Примітка! Якщо ви відкрили кришку сфери під час виміру, 
або сталося щось інше, будь ласка вимкніть пристрій та 
почніть з початку.

8. Натісніть кнопку “Обрати/Далі”, після чого ви зможете:

Відправити результати на ваш смартфон (Send results)
Переключитись кнопками “вверх” або “вниз”
Відмінити результати (Discard results)

 

a.

b.

 
 

Примітка! Якщо пристрій GrainSense не підключений  до смартфону, 
результати вимірів буде неможливо зберігти. 

Примітка! Ви можете тримати у сумці GrainSense контрольні зразки 
зерна з відомими показниками якості (волога, білок, олійність тощо), 
та переодично перевіряти працездатність вашого пристрію. 

Контрольні зразки зерна  www.ukragrotest.com.ua

 

Кнопка
“Обрати/Далі”

Кнопка 
“Живлення”

Кнопка 
“вверх”

Кнопка
“вниз”

Device

Connection

Language

Calibrations

Device

Device connected
SW version: 2.0.1 Disconnect

BarleyB

WheatW

Select calibrations

English

Під час першого входу програма попросить з'єднатися з приладом:

5. Відкрийте сферу та засипте зразок відповідного продукту 
на склі (див. 3.3.1 Кількість зразку та його розташування на склі)

6. Закрийте кришку сфери та нажміть  кнопку “Обрати/Далі”. 

7. Результати виміру відображаються на дісплеї. Використовуйте 
кнопку “вверх” та “вниз” щоб подивитись інші показники.
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 Примітка! Пристрій GrainSense немає власної пам'яті, щоб зберігати результати.

3.3.2.3 Перегляд результатів, додавання приміток, усереднення та обмін  

Для перегляду результатів

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense та перейдіть в меню “Виміри” (Measurements).
2. Натисніть на будь який вимір щоб відкрити його деталі.

Для додавання приміток

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense та перейдіть в меню “Виміри” (Measurements).
2. Натисніть на будь який вимір щоб відкрити його.
3. Натисніть “Коментарії” (Comments) щоб додати будь-який коментарій.
4. Натисніть "показати на карті" (Show on map), щоб побачити місце вимірювання.

Для видалення вимірів

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense, перейдіть до меню"Виміри" (Measurements).
a. Натисніть на олівець у правому верхньому куті.
b. Оберіть вимір(и) для видалення.
c. Натисніть на піктограму відерця “Видилити”  (Delete).

Або

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense, перейдіть до меню "Виміри" (Measurements)
2. Натисніть на будь який вимір щоб відкрити його.
3. Натисніть “Видалити вимір” (Delete measurement) внизу.

Для розрахунку середнього значення

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense, перейдіть до меню "Виміри" (Measurements).
a. Натисніть на олівець на правому верхньому куті.
b. Оберіть виміри які ви бажаєте використати для розрахунку. 
c. Натисніть на піктограму графіка “Середнє” (Average).

Для обміну результатами

1. Відкрийте мобільний додаток GrainSense, перейдіть до меню "Виміри" (Measurements).
2. Натисніть на будь який вимір щоб відкрити його.
3. Натисніть кнопку “Поділитися” (Share) у правому верхньому куті.

Measurement

Protein
Dry

Moisture
Wet

Carbohydrate
Dry

Oil
Dry

Results

Notes

Comment

Wheat
19 dec. 2018   14:17

13,49%

13,07%

85,16%

1,34%

Measurements

19 dec. 2018

Wheat
15:17

Wheat
15:17

Wheat
15:15

Wheat
15:15

Wheat
15:13

Wheat
15:12

Wheat
15:11

Wheat
15:11

13,49%
13,07%

13,24%
13,04%

12,22%
14,78%

12,36%
14,81%

12,97%
12,02%

14,27%
11,90%

12,00%
14,38%

12,29%
14,38%

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

Protein
Moisture

W

W

W

W

W

W

W

W

Measurement
Carbohydrate
Dry

Oil
Dry

Notes

Location

Comment

85,16%

1,34%

Show on map

Delete measurement

Примітка! Додаток Grainsense автоматично зберігає інформацію про місцеположення кожного вимірювання, якщо 
додатку надано відповідні права. Місце вимірювання відповідає розташуванню телефону у системі координат GPS 
під час відправлення результатів з пристрію GrainSense.
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3.4 Догляд та технічне обслуговування

3.4.1 Оновлення калібрувань на приладі 

3.4.2 Заміна батарей
Вимкніть пристрій. Відкрийте відсік з батареями за допомогою прямої викрутки. 
Заменіть старі батареї новими: 6 x AA Alkaline. 

Ми рекомендуємо використовувати батарейки типу AA, призначені для 
промислового використання (оптимізовані для потужного енергоспоживання)

Примітка! Переконайтесь, що батареї вставлені у пристрій належним чином 

Примітка! Переконайтесь, що кришка батарейного відсіку добре закрита. 

3.4.3 Очистка

3.4.4 Транспортування та зберігання
Пристрій завжди слід транспортувати і зберігати в спеціальній сумці
(див. 2.1.3 Технічні характеристики, сторінка 8).  

3.4.5 Утилізація
Пристрій та батареї не дозволяється утилізувати у звичайних побутових умовах.

“AA”  
батареї х6

Кювету (скло) для зразку слід зберігати в чистоті, а батареї міняти при 
необхідності. Щоб гарантувати точність вимірювання, пристрій слід 
регулярно підключати до смартфону, щоб завантажувати останні 
оновлення з хмари на пристрій.

Коли оновлені калібрування будуь доступні для завантаження (зазвичай на 
початку літа користувачі отримують повідомлення на електрону адресу, 
вказану при реєстрації), користувачу необхідно заново з'єднати смартфон з 
пристроєм GrainSense.

Для цього додаток слід повністю закрити, а пристрій вимкнути. Потім 
необхідно відкрити додаток (підключення до Інтернету необхідно для 
синхронізації з хмарою) та увімкнути пристрій. Щоб переконатися, що 
оновлення калібрування завантажено на пристрій, знову закрийте програму 
та увимкніть пристрій.

Лоток для зразку (кювета, скло) знімний і відкривається, повертаючи його 
проти годинникової стрілки приблизно на 40 градусів.

Ніколи не використовуйте проточну воду або хімічні чистячі засоби для 
очищення (наприклад, побутовий очищувач, спирт або чистячий розчинник). 
Якщо потрібно, почистіть лоток для зразка сухою, чистою і м’якою тканиною.

Транспортуючи GrainSense, уникайте можливих ударів та подряпин на 
дисплеї. Зберігайте пристрій GrainSense в сумці, що постачається в комплекті. 
Виймайте пристрій з сумки лише для вимірювання.
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4. Допомога

  

 .

4.1 Вирішення проблем

На пристрої відображається продукт  “Пшениця (Wheat), але у додатку вимір відображається як ”Ячмінь” (Barley)

Я намагаюсь виміряти Ріпак, але пристрій постійно пише “Недостатньо зразку” (Sample too small)

Мій пристрій вимикається коли я намагаюсь зробити вимір

Мій пристрій не вмикається

Мій пристрій зламано, що я можу зробити?

  

Стрілки на пристрої не змінюють продукт на дісплеї

Примітка! На YouTube-каналі GrainSense ви можете знайти відео (навчальні посібники та відгуки).

www.youtube.com/channel/UCFhTX9bab5gHfvbz2G8ABUA

GrainSense Україна:
www.youtube.com/channel/UCzq_GuAH6FWUCspWVUh_EZw

Переконайтеся, що пристрій з’єднано з вашим смартфоном. Вимкнувши і пристрій, і додаток, увімкніть їх. 
У додатку перейдіть до "Пристрій" (Device), натисніть "Підключитися до пристрою"(Connect to device) та 
дочекайтеся створення пари.

Для ріпаку, кількість насіння повинна відповідати приблизно 2г. Завантаживши насіння на лоток (скло) 
використовуючи мірну ложку 2мл, візьміть пристрій у руку і покрутіть його, щоб усі насіння ковзали по лотку без 
перекриття, та були розташовані у нижній частині скла. Приблизно 40% поверхні скла повинно бути покрито.

На жаль, різні батареї можуть поводитися по-різному, а це означає, що наше програмне забезпечення може 
належним чином считати ємність. У цих випадках батареї можуть перестати працювати без будь-яких вказівок на 
індикаторі живлення. Замініть батареї на нові.

Просто переконайтесь у тому, що всі батареї повні заряду, встановлені правильно та задня частина пристрію 
прикручена належним чином. Просто утримуйте кнопку живлення, поки екран не увімкнеться. 
Спробуйте  замінити усі 6 батарей на нові. 

Пристрій з'єднан з додатком та вашим особистим кабінетом, та відображає лише ті продукти, які вибрані у додатку. 
Щоб змінити або додати до пристрою інші продукти, переконайтесь, що ваш пристрій і смартфон з'єднані. 
У додатку перейдіть до “Пристрій” (Device) та натисніть “Вибрати калібрування” (Select calibrations) та оберіть бажані 
продукти, які ви хочете завантажити на пристрій (одночасно не більше 4).

Зв'яжіться з вашим постачальником. Вони підкажуть вам що робити далі. 
Або надішліть лист на адресу info@grainanalyzer.com.ua  у якому опишіть вашу проблему, серійний номер 
пристрою, а також електрону адресу за якою зареєстрован користувач та пристрій.
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4.2 Питання та відповіді

Що я отримаю з пристроєм?

Купуючи пристрій GrainSense в Україні ви отримуєте: 

Наскільки точний пристрій?

Які продукти або калібрування продуктів входять у ціну?

Яка технологія стоїть за GrainSense

Яким повинен бути розмір зразка та чи наскільки він репрезентативний?

Куди відправляються мої дані і хто може отримати до них доступ?

• Коротка інструкція з експлуатації 
• Посібник користувача (паспорт)
• Сертифікований контрольний зразок - Пшениця 50г х2 
• Сертифікований контрольний зразок - Ріпак 50г х2
• Сертифікований контрольний зразок - Ячмінь 50г х2

• Пристрій GrainSense
• AA батареї х6 (встановлені)
• Набір з 4 мірних ложок
• Кепка GrainSense
• Сумка для транспортування
• Чохол для зберігання

При коректному використанні аналізаторів (у відповідності з  цією інструкцією), точність вимірювання GrainSense 
знаходиться на одному рівні з будь-якими іншими експрес аналізаторами, які використовуються в зернових 
лабораторіях.

На сьогодні, для GrainSense розроблено 7 калібрувань: пшениця, ячмінь, овес, жито, ріпак, кукурудза, соя.
Калібрування відкриваються для користувачів поступово, після тестування їх офіційним представником GrainSense в 
Україні. Навіть якщо усі 7 калібрувань продуктів відображаються у мобільному додатку, точні виміри можливо буде 
зробити лише на калібруваннях,  підтверджених представником в Україні.

Відвідайте сторінку офіційного представника GrainSense в Україні щоб дізнатись більше інформації:  
www.grainanalyzer.com.ua 

Аналізатори GrainSense використовують технологію  Інфрачервоної спектроскопії у режимі пропускання світла (NIT).
Таку ж саму технологію використовують і в лабораторних аналізаторах якості зерна. Головна різниця в технології, 
це використання запатентованого дизайну вимірювального блоку “Інтегрованої сфери”.  Ця розробка дозволила 
збільшити інтенсивність та зменшити кількість необхідного світла для пропускання через зразок, що призвело 
можливості створення портативного аналізатора зерна, працюючого від батарей. 

Розмір зразка для виміру повинен становити 60–80 зерен (3-5 грам). (3–5 грам). Якщо кількість зразка занадто велика, 
є ризик насипання зерен одне на інше, що може негативно вплинути на результати виміру. 
Якщо у вас велика партія, радимо взяти 3–4 (або більше) проби з різних місць.  Додаток GrainSense допоможе вам 
розрахувати середні значення. Рекомендуємо використовувати спеціальні пристрої для відбору проби з  автівок, 
купи, біг-бегів:  пробовідбірники зерна списоподібні GSS, щупи мішочні BSS. 
Дізнайтесь більше на сайті www.grainanalyzer.com.ua 

Коли ви відправляєте дані на свій смартфон з аналізатора, дані зі смартфона зберігаються в нашій надійній онлайн 
базі даних (у хмарових сервісах). Тільки ви зможете отримати до них доступ через мобільний додаток GrainSense 
або через Панель Фермера у вашому  особистому кабінеті на веб-сторінці, використовуючи ваші логін (електронну 
пошту) і пароль.
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Якщо я проведу вимірювання, чи можу я надіслати результати комусь іншому?

Чи можу я користуватись GrainSense без смартфону?

Яку гарантію я отримаю?

Калібрування зерна в моєму додатку будуть працювати с зерном у інших країнах?

Після збереження вимірювань у додатку GrainSense ви можете поділитися своїми результатами через WhatsApp, 
Email, Facebook та багато інших мереж.

Для завантаження налаштувань на ваш пристрій, включаючи обрані продукти, вам потрібен смартфон і обліковий 
запис GrainSense з доданим пристроєм. Коли всі налаштування з  вашого облікового запису встановлено, ви можете 
користуватися пристроєм без смартфону. 
Зверніть увагу: без смартфону ви не зможете зберігати свої результати, а також не зможете зберігати 
місцеположення GPS. 

На пристрій діє 1-річна технічна гарантія. Калібрування на продукти зерна щорічно оновлюються, щоб відповідати 
тенденціям України з погодних умов та сортів. Усі оновленя будуть доступні для завантаження у додатку GrainSense. 
(Див. Умови використання, доступні на веб-сайті GrainSense, на сторінці «Підтримка»).
www.grainanalyzer.com.ua
www.grainsense.com

Ми можемо гарантувати точність вимірів тільки у  страні, в якій аналізатор GrainSense був придбан.
При використанні GrainSense в інших странах, можуть з’явитись помилки або неточні виміри. 
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