
Kezelési utasítása KVD700EX robbanás biztos hőmérőhöz 
 

Technikai adatok 
Mérési csatorna:  4 vezetékes Pt100 
Méréstartomány:  (-200…+800) °C 
Felbontás:   0,1 °C a teljes méréstartományban 
Pontosság:   ±0,1 °C (-100…200) °C tartományban 

±0,1 % a maradék méréstartományban 
Használati hőmérséklet: (0…40) °C 
Alkalmas elemek (9V):  az IEC6LR61-nek megfelelő 9 V-os alkáli elem 

Varta High Energy 4922 (Varta) 
Varta Industrial 4022 (Varta) 
Duracell Plus Power (Duracell) 

Alkalmas elemek (3V): Varta Professionell Electronic CR 2032 (Varta) 
Camelion CR 2032 (Camelion) 
Duracell CR 2032 (Duracell) 
Arcas CR 2032 (Arcas) 

Elem 
Ha a kijelzőn a „BAT” felirat megjelenik, akkor ki kell cserélni az elemet, mert kb. 1 óra mérési idő maradt 
hátra. Elemcserekor a veszélyes területről vigye ki a műszert és szigorúan tilos Technikai adatoknál 
felsoroltakon kívüli elemet használni. Az elemfedő visszacsukásakor figyeljen oda, nehogy kárt tegyen az 
elemvezetékekben. 
A műszer használata 
Bekapcsolás előtt csatlakoztassa a szondá(ka)t a készülékhez.  Az 1. csatornán mért érték a kijelző felső sorában 
nagy számokkal, míg a 2. csatorna a kijelző alján kis számokkal jelenik meg. 
Mértékegység beállítása 
Nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot, majd a felfelé ill. lefelé mutató nyilakkal állítsa be a kívánt 
mértékegységet. Nyomja meg ismét az [ENTER/MENU] gombot. A kijelző bal sarkában megjelenő „1” száma 
kiválasztott csatornát jelenti. Csatornaváltáshoz használja a fel ill. le nyilakat. Jóváhagyáshoz nyomja meg ismét 
az [ENTER/MENU] gombot. A kijelző jobb sarkában a kiválasztott szondának megfelelően °C vagy °F vagy 
%rH vagy td vagy gm3 látszik.  A fel ill. le gombokkal kiválaszthatja a kívánt mértékegységet. Jóváhagyáshoz 
nyomja meg ismét az [ENTER/MENU] gombot. Mérési üzemmódba az „ESC” gomb megnyomásával léphet 
vissza. 
Memória törlése 
A minimum, maximum, átlagérték memória törléséhez nyomja meg a „CLEAR” gombot. 
Hőmérséklet különbség (T1 – T2) 
Megjelenítéséhez nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot. A fel ill. le gombokkal jelölje ki 
a„Lin2”menüpontot. A kijelző jobb sarkában megjelenik a T1-T2. A fel ill. le gombokkal beállíthatja a kívánt 
választást. Jóváhagyáshoz nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot.  Az [ESC] –el léphet visszamérési 
üzemmódba. 
A műszer kalibrálása: 
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a KvalifikKft.-hez 
visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra). 
 
Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni. 
Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével. 
 
A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik.  A készülékfelnyitása és 
szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és 
kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt! 
 
Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem 
tudunk felelősséget vállalni. 


