
 

 
 

TDS МЕТЪР 
 
КАКВО Е TDS? 
Общото количество разтворени твърди вещества (TDS) е общото тегло на всички твърди вещества (минерали, соли 
или метали), разтворени в определен обем вода, което се изразява в милиграми на литър (мг/л) или части на 
милион (PPM). 
Колкото е по-ниско нивото на TDS във водата, толкова по-ефективно се хидратират клетките на организма ви от 
водата, която пиете. 
Колкото е по-високо нивото на TDS във водата, толкова е по-голяма вероятността вредните замърсители да изложат 
на риск вашето здраве или да попречат на абсорбцията на водните молекули на клетъчно ниво. 
Според EPA, максималните нива на замърсяване при TDS във вторичната питейна вода са 500 мг/л (500 PPM). 
 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ TDS-МЕТЪРА ЗА: 
* Проверка на ефективността на вашия воден филтър 
* Проверка на твърдостта (1 частица = 17 ppm) 
* За да сте сигурни, че винаги пиете чиста вода! 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Функция за запазване: запазване на измерванията за по-удобно преглеждане и записване. 
Функция за автоматично изключване: уредът се изключва, ако не се използва в продължение на 10 минути за 
запазване на батериите. 
Двоен диапазон: измерва от 0-999 ppm, с резолюция от 1 ppm. От 1000 до 9,990 ppm резолюцията е 10 ppm, което 
се показва с помощта на символа за пиене x 10, заводско калибриране. 
Диапазон: 0-9,990 ppm 
Точност: +/-2% 
Батерия: 2 x 1,5 В (тип копче) 
Размери: 155 x31 x23 мм (6.1 x 1.2x0.9 инча) 
Тегло: 76 г (1.13 oz) 
 
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
Настоящият продукт има гаранция от датата на закупуване шест месеца срещу дефекти на материалите и 
изработката. 
Какво покрива гаранцията: ремонт и труд или смяна по преценка на компанията. Транспортни разходи са за 
купувача. 
Какво не покрива гаранцията: транспортни разходи към компанията. Щети в резултат на неправилна експлоатация 
или техническа поддръжка, виж инструкциите за експлоатация и предпазните мерки. Всички други косвени щети, 
случайни щети или случайни разходи, включително имуществени вреди.  
 
Инструкции за употреба на TDS-метъра 
1. Свалете предпазната капачка. 
2. Включете TDS-метъра. 
3. Потопете уреда във водата/разтвора до максималното ниво на потапяне (40 мм.). 
4. Изчакайте показанията да се стабилизират. TDS-метърът автоматично компенсира колебанията в температурата. 
Когато показанията се стабилизират (30 до 45 секунди), натиснете бутона hold, за да ги запазите. 
5. След употреба изтръскайте водата от уреда или го избършете с кърпичка. 
 
Предпазни мерки 
Не потапяйте целия TDS-метър във водата и не го потапяйте над максималното ниво на потапяне. Настоящият уред 
не е водоустойчив и ако в него попадне вода, това не се покрива от гаранцията. 
Не съхранявайте TDS-метъра при високи температури или под пряка слънчева светлина. Това ще намали срока на 
експлоатация на продукта и може да анулира гаранцията. 
Уредът TDS-3 е калибриран за 642 ppm. Препоръчва се нивото на калибриране да е колкото се може по-близо до 
тестваната мостра.  
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