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KVGPB3300 típusú barométer kezelési útmutatója 
 
 
 
Műszaki adatok 
Mérési tartomány: (0...1300) mbar 
Felbontás: 0,1 mbar 
 
Biztonsági előírások: 
 
Mérés és funkciók 
A készülék a külső légkör abszolút nyomását méri. Ez nem feltétlenül egyezik meg az időjárási állomások 
által adott értékekkel! Az időjárási állomások a tengerszinten lévő nyomást mérik. Mivel az érzékelő 
általában a tengerszint (nulla) felett helyezkedik el, ezért ha a mért érték tengerszinten van, 
nyomásvesztés történik tekintettel az aktuális tengerszint feletti magasságra. A készülék képes korrigálni 
a nyomást. Ezért ha a tengerszint korrekció (S.L) be van kapcsolva és megadjuk a tengerszint feletti 
magasságot, helyes értéket kapunk. 

Nullázási funkció 
A nullázási funkció segítségével viszonylagos mérések végezhetők: nyomja meg a ’zero’ gombot 2 
másodpercig, rövid ideig megjelenik a ’nuL’ felirat a kijelzőn, majd nullázódik a kijelző, ha újabb 2 
másodpercig nyomja a ’zero’ gombot, akkor ismét az abszolút érték látszik majd a kijelzőn. 

MIN/MAX érték memória 
A minimum érték megtekintéséhez (Lo) nyomja meg egyszer a MODE gombot és a kijelzőn a ”Lo” 
felirat és a minimum érték váltják egymást. 
A maximum érték megtekintéséhez (Hi) nyomja meg még egyszer a MODE gombot és a kijelzőn a ”HI” 
felirat és a maximum érték váltják egymást. 
Az aktuális hőmérséklet érték megtekintéséhez nyomja meg még egyszer a MODE gombot. 
A Min-/Max értékek törléséhez nyomja meg 2 másodpercig a MODE gombot, a kijelzőn a ”CLr” felirat 
látszik. 

Az eszköz beállítása 
Az eszköz beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kapcsolja ki a készüléket 
2. Bekapcsolás közben tartsa nyomva a ’Mode’ gombot, amíg megjelenik a ’P.oF’ feirat (kb. 3 

másodperc). 
I.) Automatikus kikapcsolás ideje ’P.oF’ 
Percekben adható meg. Amennyiben a mérés alatt nem történik gomblenyomás, akkor a készülék a 
beállított idő elteltével magától kikapcsol. 

3. Nyomja meg az ’Mode’ vagy a ’Zero’ gombot, megjelenik a kiválasztott kikapcsolási idő (off(ki), 
1…120 perc) 

4. A ’Mode’ vagy a ’Zero’ gombokkal adja meg a kívánt időt. 
Lehetséges értékek: 
 off:  Az automatikus kikapcsolás kiiktatva. (Folyamatos működés) 
 1…120: Az automatikus kikapcsolás ideje. 

5. Bal gombbal erősítse meg a megadott értéket, az ’Uni’ felirat jelenik meg a képernyőn 
II.) A kijelzés mértékegysége ’Uni’ 

6. Nyomja meg az ’Mode’ vagy a ’Zero’ gombot és megjelenik a kiválasztott mértékegység: mbar = 
hPascal (’hPA’) vagy mmHg (’nHg’) 

7. Adja meg a mértékegységet az ’Mode’ vagy ’Zero’ gombokkal. 
8. Az On/Off gombbal erősítse meg a megadott értéket, az ’S.L’ felirat jelenik meg a képernyőn 

III.) Tengerszint korrekció ’S.L’ 
A tengerszint korrekció a mért nyomást, tengerszint (0 magasság) feletti nyomásértékké alakítja. 
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9. Nyomja meg az ’Mode’(fel) vagy a ’Zero’(le ) gombot és megjelenik a beállított állapot. 
10. Adja meg a kívánt értéket az ’Mode’ vagy ’Zero’ gombokkal. 

 választható értékek: off(ki):  korrekció kikapcsolva 
    on(be):  korrekció bekapcsolva 

11.  Bal gombbal:  S.L = on:  az ’Alt’ felirat megjelenik a képernyőn 
    S.L = off: az értékek eltárolódnak, a készülék újra indul  
     (szegmens teszt). Vége a konfigurációnak. 

IV.) Tengerszint korrekcióhoz tartozó magasság megadása ’Alt’ 
Itt az aktuális tengerszint feletti magasság adható meg. 

12. Nyomja meg az ’Mode’ vagy a ’Zero’ gombot és megjelenik a megadott tengerszint feletti 
magasság. 

13. Adja meg a kívánt értéket az ’up’ vagy ’down’ gombokkal 
 megadható értékek:  -199…1999m 

14. Bal gombbal erősítse meg a megadott értéket, az értékek eltárolódnak, a készülék újra indul 
(szegmens teszt). 

Figyelem: Ha a konfigurálás alatt 20 másodpercig nem történik gomblenyomás, akkor 
félbeszakad a konfiguráció. Az esetleges beállítások nem fognak tárolódni! 
Offszet és skála beállítás 

A Kvalifik Kft. külön díjazás ellenében szívesen vállalja a műszer beállítását. 

Rendszerüzenetek 
Er.1 = a méréshatár túl lett lépve 
Er.2 = a mért érték a méréshatár alatt van  
Er.3 = a kijelzési határ túl lett lépve (>1999) 
Er.4 = a mért érték a kijelzési határ alatt van (<-199) 
Er.7 = Rendszerhiba – az eszköz rendszerhibát fedezett fel (meghibásodás vagy a környezeti 
hőmérséklet messze a tartományon kívül van) 
--- = Érzékelő hiba vagy az érték nem kiszámítható 
Ha a „BAT” felirat megjelenik a kijelző bal oldalán, akkor gyenge az elem, de a mérés még egy ideig 
folytatódhat. If a ’bAt’ felirat jelenik meg a főképernyőn, akkor az elem kimerült és ki kell cserélni. 
Mérni ilyenkor nem lehetséges. 
 
A műszer kalibrálása: 
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-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 készülék felnyitása 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. 


