
 

 

MG180A Elektronikus vízkeménység mérő használati útmutatója 

• A vízkeménységmérő segítségével ellenőrizheti a víz szervetlen anyagokkal való szennyezettségét. 
• Nagy mérési pontosság 
• Egyszerű kezelés - csak mártsa az elektródát vízbe, és az LCD kijelzőn azonnal leolvashatja a mérési 
eredményt, vagyis, hogy a víz ivásra és egyéb használatra alkalmas-e. 
• Beépített fizikai funkciógombok a készülék egyszerű használathoz. 
• Tartozék praktikus tokkal, mely megvédi a készüléket a sérülésektől. 

Műszaki adatok: 
• Anyaga: műanyag 
• Tápellátás: 1x 3V CR2032 elem 
• Funkciók: TDS, EC, TEMP 
• LCD kijelzö 
• Fizikai funkciógombok 
• Kalibrációs puffer (4,01 és 6,86 pH) 
• Tartozék tárolótok 
• Méretek: 15,5 cm x 3 cm x 1,5 cm 
• Fehér szín 

Használata: 
- Helyezze a CR2032 elemet a készülék felső részén található elemházba, majd távolítsa el a műszar alsó 

részén lévő védősapkát. 
- Nyomja meg az ON/OFF gombot, és indítsa el a mérőműszert. 
- Helyezze a mérőt a tesztvízbe, ne lépje túl a merülési vonalat. 
- Várjon 5 másodpercet, és olvassa le a mérést az LCD kijelzőről. 
- Nyomja meg a HOLD gombot a mérés végén az eredmény 

rögzítéséhez. 
- A mérés után törölje le az elektródát egy száraz ruhával, kapcsolja ki a 

mérőt az ON/OFF gomb megnyomásával és tegye fel a védőkupakot. 
Nyomja meg a SHIFT gombot a 4 megjelenítési mód egyikének 
kiválasztásához:  
a) TDS - ppm és °C 
b) EC - µs/cm & °C 
c) TDS - ppm és °F 
d) EC - µs/cm & °F 
MEGJEGYZÉS: A készülék 8 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. 

Figyelmeztetések: 
• VIGYÁZAT: A készülék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 év alatti gyermekek számára veszélyes lehet! 
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, különösen, ha kisgyermekek vannak a közelben! 
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki! 
• Ne használja a készüléket, ha valamelyik alkatrésze sérült! 
• Ne szerelje szét és ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét 
veszti.  

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem 
egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel 
együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 
www.metroman.hu 
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