
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opladen 
1. Plaats de batterij in de houder en sluit de 
houder aan op het stroom. 
2. Zet de pomp in de lader zoals is aangegeven op 
het plaatje hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Het opladen begint meteen en het rode LED-
lampje op de pomp knippert.  
4. Als de pomp volledig is opgeladen gaat er een 
blauw LED-lampje branden. Je kunt de pomp 
gewoon op de houder laten staan. 
5. Individuele battery packs kunt u ook in de lader 
zetten.  
 
Toetsen blokkeren  
De toetsen kunnen gedeeltelijk of volledig 
geblokkeerd worden.  
 
Gedeeltelijke blokkering (slotje half open) 
Je kunt de gedeeltelijke blokkering activeren in de 
stop- en startmode. In deze mode kun je de pomp 
alleen starten en stoppen. Druk drie keer op de 
‘ON/OFF’ toets om de gedeeltelijke blokkering 
binnen te komen. Herhaal dit één keer om te 
ontgrendelen in de stopmode. Herhaal dit twee 
keer om te ontgrendelen in de startmode.   
 
Volledige blokkering (slotje helemaal dicht) 
Je kunt de volledige blokkering alleen activeren in 
de startmode. In deze status zijn alle toetsen 
geblokkeerd.  

Taal instellen 
Gebruik de navigatietoetsen om de juiste taal 
te kiezen. Druk bij de goede taal op ENTER.  
 

 
 
Contrast 
Door middel van de navigatietoetsen kun je 
het contrast instellen. Bij het goede contrast, 
dient u op ENTER te drukken. 
 
Tempratuur 
Gebruik de navigatietoetsen om de juiste 
eenheid van de luchttempratuur in te stellen. 
 
Volume 
Alleen voor TUFF PLUS en PRO: 
Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste 
eenheid om de gemeten volume weer te 
geven.  
 
Geavanceerde mode 
Alleen voor TUFF PLUS en PRO: 
Door middel van de navigatietoetsen kun je 
de geavanceerde mode uit- en aanzetten. 
 
Service life en serienummer  
De gemiddelde meettijd in uren wordt 
weergegeven door middel van de tekst ‘life’. 
Het ‘SN’ is het unieke nummer dat bij de 
meter hoort.  
 
Standaard kalibratie  
In deze optie kun je de standaard  kalibratie 
wijzigingen of controleren. Dit is alleen 
mogelijk voor de TUFF PLUS en de TUFF PRO. 
Open deze optie niet als u niet van plan bent 
om iets te wijzigen. Voor meer informatie 
dient u de handleiding te raadplegen.  

Hoofdmenu 
De informatie weergegeven op het scherm is de 
opgeslagen data van de laatste meting. Druk op 
ENTER om de pomp te starten.  
 
Run Mode main menu 
Als de pomp loopt, zal het door het Run Mode 
menu lopen en het blauwe LED lampje 
knippert. De huidige meetdata wordt 
weergegeven. 
 
Flow (Calibrate Flow)  
Sluit de pomp aan op de externe kalibratie-
apparatuur (zie handleiding). Ga naar de optie 
‘menu’ en ga door middel van de 
navigatietoetsen naar ‘SET FLOW’. Selecteer 
door middel van de navigatietoetsen de 
gewenste ‘flow’ en druk op Enter. De 
flowkalibratie wordt weergegeven. Gebruik de 
navigatietoetsen om de flow aan te passen op 
het externe kalibratie-apparaat, todat de juiste 
waarde is bereikt. Druk op Enter als de juiste 
‘flow’ bereikt is.  
 
Reset 
Gebruik deze optie om alle voorgaande 
metingdetails op het scherm te resetten. Druk 
langgedrukt op Enter. Laat de Enter knop los 
als de teller op ‘0’ is.  
 
Voor extra opties voor de TUFF PRO en PLUS, 
dient u de handleiding te raadplegen 

 
Verwisselen van een filter 
Het filter dient elke drie maanden vervangen te 
worden.  
1. Verwijder het inlaat mondstuk 
2.  Haal het filter eraf 
3. Plaats een nieuw filter 
4. Plaats het inlaat mondstuk er weer op 
 

 

Om van gedeeltelijke naar volledige blokkering 
te gaan, drukt u binnen drie seconden drie 
keer op de ‘ON/OFF’ toets. Herhaal dit om de 
pomp te ontgrendelen. 
 
Battery Gauge  
Standaard model: de batterijmeter laat de 
geschatte batterijcapaciteit zien. 
Tuff Plus: De batterijstatus wordt weergeven 
door middel van een percentage.  
 
Foutmeldingen 
De pomp stopt en een foutmelding wordt 
gemeld door middel van een knipperend rood 
LED lampje. Een lege batterij en flow blokkade 
worden getoond en na één minuut probeert de 
pomp opnieuw op te starten. Alle 
foutmeldingen worden gedurende vier uur 
weergegeven, daarna gaat de meter uit.  
 
Het symbool ‘Service Due’ wordt weergeven 
als de metingtijd van 2500 uur overschreden 
wordt.  
 
Stop en Run  
De volgende symbolen geven de status van de 
pomp weer:  
 

 
 
Power aan 
LET OP: ga naar configuratie om de taal in te 

stellen.   
Als de taal is ingesteld, druk dan op de aan/uit 
knop. De meter wordt nu opgestart.  
 
Power uit: 
Houd de Aan/Uit knop langgedrukt in. De 
aftelling zal beginnen.  
 
Configuratie 
Druk meteen na het opstarten op de ‘UP’- 
knop en houd deze knop ingedrukt. Het 
configuratiescherm wordt nu weergegeven. Na 
ongeveer acht seconden wordt het scherm om 
de taal in te stellen weergegeven.  
 


