
MIERNIK TWARDOŚCI WODY TDS & EC
AG180A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektroniczny miernik twardości wody. Tester ten przyda się w codziennym życiu przy sprawdzaniu 
czystości wody pitnej oraz w innych zastosowaniach (np. akwarystyka czy badania laboratoryjne). 
Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze - wystarczy zdjąć nasadkę, zanurzyć elektrody w badanej 
wodzie. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia dokładny i czytelny pomiar twardości wody (jej 
zanieczyszczenia związkami nieorganicznymi) oraz jej temperatury. Nie wymaga zewnętrznych 
źródeł zasilania (sieć elektryczna), a tylko jednej baterii CR2032, przez co jest niezwykle mobilne i 
bezpiecznie w kontakcie z wodą. 

Cechy produktu:

• Miernik twardości wody umożliwia sprawdzenie poziomu zanieczyszczenia wody substancjami 
nieorganicznymi. 

• Tester charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarów. 
• Wynik pomiaru odczytuje się na czytelnym wyświetlaczu LCD. Natychmiast sprawdzisz czy woda 

jest zdatna do picia oraz innych zastosowań. 
• Obsługa testera jest bajecznie prosta - wystarczy zanurzyć elektrodę w wodzie i na czytniku od razu 

pojawia się wynik pomiaru. 
• Wbudowane fizyczne przyciski funkcyjne ułatwiające korzystanie z urządzenia. 
• Praktyczne etui w zestawie - chroni urządzenie przed uszkodzeniem. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 1x bateria 3V CR2032 
• Funkcje: TDS, EC, TEMP 
• Wyświetlacz LCD 
• Fizyczne przyciski funkcyjne 
• Bufor do kalibracji (4,01 oraz 6,86 pH) 
• Praktyczne etui w zestawie 
• Wymiary: 15,5 cm x 3 cm x 1,5 cm 
• Kolor: biały 

2. Instrukcja obsługi:

- Umieść baterię CR2032 pod klapką baterii i zdejmij nasadkę ochronną.
- Wciśnij przycisk ON/OFF i uruchom miernik.
- Umieść miernik w badanej wodzie do całkowitego zanurzenia sondy (nie przekraczaj linii 
zanurzenia).
- Odczekaj 5 sekund i odczytaj pomiar z wyświetlacza LCD.
- Wciśnij przycisk HOLD pod koniec wykonywania pomiaru, aby odczytać wynik poza 
miejscem pomiaru.
- Po zakończonym pomiarze przetrzyj elektrodę suchą szmatką, wyłącz miernik wciskając 
przycisk ON/OFF i załóż nasadkę ochronną.

Wciśnij przycisk SHIFT aby wybrać jeden z 4 trybów wyświetlania:

a) TDS – ppm & °C
b) EC - µs/cm & °C
c) TDS – ppm & °F
d) EC - µs/cm & °F

UWAGA: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 minutach bezczynności.

3. Uwagi i środki ostrożności:

• UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci 
poniżej 3 lat!

• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci!
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyłącz je!
• Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów!
• Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.


