
MŰSZAKI ADATOK 
Mérési tartomány C65 0-1999 µS/cm 

C66 0.00-10.00 
mS/cm 

Felbontás C65  1 µS/cm 
C66   0.01 mS/cm 

Pontosság (@20°C)  ±2% F.S. 
Tipikus EMC deviáció ±2% F.S.  
Hőmérséklet-kompenzálás Automatikus 
Kalibrálás: Manuális, 1 pontos. 
Elektrodák C65 MA73075 (cserélhető) 

C66 MA73076 (cserélhető), 
Működési környezet 0-50°C 

  Áramellátás 3 x 1.5V, LR44, A76 
Elem élettartama  kb. 250 óra 
folyamatos használat 
Méretek 165 x 30 x 30 mm 
Súly 80 g 

 
TARTOZÉKOK 
MA73075 Cserélhető elektróda 
MA73076 Cserélhető elektróda 
M10031B 1413 µS/cm  kalibrációs 

oldat, 20 mL (25 db) 

 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

C65 és C66 
Vízálló EC teszterekhez 

 
 

 
 



Kalibrálás: 
• Tegye a műszert 1413 µS/ 

cm (M10031) kalibrációs 
oldatba. 

• Tekerje le az elem takaró 
kupakot 

• Hagyja stabilizálódni az 
értéket, majd állítsa be a 
mellékelt csavarhúzó 
segítségével a csavart a 
megfelelő irányba tekerve a 
"1413" értéket (C65) vagy a 
“1.41” értéket (C66). 

• Tekerje vissza a kupakot. 

A kalibrálás így elkészült. 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: 
• Távolítsa el a védőkupakot. 
• Kapcsolja be a műszert az ON 

gombbal. 
• Helyezze az elektródád a 

mérni kívánt folyadékba. 
• Várjon türelemmel amíg az 

érték stabilizálódik. 
• Használat után öblítse le az 

elektródat. 
• Helyezze vissza védőkupakot 

használat után. 
 
 

Megjegyzés: ha a mérési 
tartományon kívűl a 
mérés az “1” olvasható a 
kijelzőn. 

Elektróda cseréje: 
Az elektróda egyszerűen cserélhető a 
következőképpen: 
• Vegye le a védőkupakot. 
• Tekerje le a műanyag 

gyűrűt. 
• Húzza ki a MA73075 (vagy 

MA73076 elektródát és 
helyezze be az újat. 
Győzödjön meg róla, hogy 
a gumi tömítést is 
visszatette a helyére. 

Elemcsere: 
A beépített BEPS (Battery Error 
Prevention System)- nek köszönhetően, 
a lemerült elemek miatt felmerülhető 
pontatlan mérési eredmények 
elkerülhetőek. Ennek érdekében a 
készülék automatikusan kikapcsol. Az 
elemeket ajánlott rögötn kicserélni. 
Ehhez az elemtároló fedelét kell 
eltávolítania. Kizárólag 1.5 V-os elemek 
használatosak. Ügyeljen az elemek 
pólusaira.  
 
Garancia: 
A műszerek gyártása során keletkezett hiba,vagy 
anyag-hiba miatt a beszerzéstől számítva két év 
garanciát vállalunk. At elektróda garancia ideje 
hat hónap. Ha ez idő alatt javításra vagy cserére 
van szükség, forduljon viszonteladónkhoz vagy 
közvetlenül hozzánk és a javítási munkálatokat 
ingyenesen elvégezzük, amennyiben a keletkezett 
hiba egyértelműen bizonyítható, hogy nem 
a felhasználó hanyagsága, vagy a nem rendeltetés 
szerű használat miatt keletkezett. A balesetek, 
nem rendeltetés szerinti használat, a hibás üzembe 
helyezés miatti vagy nem szakszerű javításnak 
köszönhető hibákért nem vállalunk felelősséget 
és nem biztosítjuk a garancia időn belüli ingyenes 
javítást. 
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