
 

 

     T33 Vodotesný mikroprocesorový EC Tester (vodivosti) 
 

Návod na používanie 
 

 Ďakujeme, že ste si vybrali náš EC Tester. Veľa úspechov! 
 

Popis zariadenia 
 EC Tester sa skladá (sprava) z:  

1. Chránič batérií 
2. Display 
3. Tlačítko ON/OFF 
4. Chránič elektród 

4  3 2                 1  
 

Kalibrácia 
 Kalibrácia vášho testera je jednoduchá a rýchla 1bodová procedúra. Zapnite tester tlačítkom ON/OFF, 

odstráňte chránič batérii, aby ste sa dostali ku kalibračnému potenciometru (tento sa nachádza vzadu pod 
držiakom batérií. Odstráňte chránič elektród a ponorte elektródy do kalibračného roztoku (nie je súčasťou 
dodávky –objednáva sa zvlášť !  

 Priloženým jemným skrutkovačom nastavte potenciometer kalibrácie tak aby hodnota na displayi odpovedala 
hodnote kalibračného roztoku (napr. 84µS alebo 1413µS) 

 
 
 
 

Použitie 
 Zapnite prístroj tlačítkom ON/OFF, odoberte ochranný kryt elektród a ponorte do vzorky testovanej tekutiny. 
 Hodnota EC (vodivosti) je automaticky kompenzovaná na teplotu meranej tekutiny, výsledok sa zobrazí na 

displayi.  
 Po použití prístroj vypnite tlačítkom ON/OFF , očistite elektródy a nasaďte ochranný kryt. 

 
Výmena  elektród a batérií 

 Ak je nevyhnutné , FT33P elektródy sú ľahko vymeniteľné za nové užívateľom. Odskrutkujte plastový 
krúžok , ktorý je okolo elektród, povytiahnite elektródy a vymeňte ich za nové (dbajte na správne zopnutie  
konektora.) Podobne postupujte aj pri výmene batérií – pokiaľ ukazovateľ stavu batérií začne signalizovať. 

 
Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia 

 

Záručný list 
Záručné podmienky: 

 Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa 
vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady  musí užívateľ predložiť pre 
prijatie reklamácie 

 Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim 
 Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ 

uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného 
listu 

 Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením 
a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebiteľné veci ako najmä batérie. 
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