
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

• Υποδοχή BNC για 

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων .

• Μπουτόν mV ισοδύναµο σε τιµή 

ρΗ ή τιµή mV (ORP

• Τριµεράκι STD , για καλ

• Υποδοχή τηλεφώνου δια τον αισθητήρα θερµοκρασίας 

• Μπουτόν on/off , δια την κράτηση και λειτουργία του οργάνου .

• Μπουτόν pH ,δια την ένδειξη της τιµής 

• .Μπουτόν DC , δια την ένδε

θερµοκρασίας είναι αποσυνδεδεµένος, η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα δείχνει 

25
ο
. 

• Τριµεράκι slope, για καλιµπράρισµα 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Κάθε όργανο συνοδεύεται από µία µπαταρία 9

µπαταρίας στο πίσω µέρος του οργάνου τοποθετήστε την µπαταρία , δίνοντας 

προσοχή στην πολικότητα.

2.Συνδέστε τον αισθητήρα ρπ στη υποδοχή 

Συνδέστε τον αισθητήρα θερµοκρα

θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί

εξυπηρέτηση την αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας 

TEMPERATURE COMPENSATION

3.θέσατε το όργανο ON, πιέζοντας

 

ΑΗΨΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

• ∆ια την µέτρηση ρΗ, απλώς βυθίσατε το άκρο (4

του ασθητήρα θερµοκρασίας, στο δείγµα προς µέτρηση.

• Θέσατε το όργανο 

ηλεκτρόδιο επί ολίγον και αφήσατε χρό

αισθητήρας να ρυθµισθεί και να 

αντισταθµισµένη βάσ

PH-METPO - HI 8314 

για pH ή ORP ηλεκτρόδιο . 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων . 

ισοδύναµο σε τιµή pH, όταν χρησιµοποιείται ένα ηλεκτρό

ORP) όταν χρησιµοποιείται ένα ηλεκτρόδιο ORP

, για καλιµπράρισµα offset σε pH . 

Υποδοχή τηλεφώνου δια τον αισθητήρα θερµοκρασίας HI 7969

, δια την κράτηση και λειτουργία του οργάνου .

,δια την ένδειξη της τιµής pH όπως µετράται από τον αισθητήρα 

, δια την ένδειξη θερµοκρασίας . Όταν ο αισθητήρας 

θερµοκρασίας είναι αποσυνδεδεµένος, η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα δείχνει 

, για καλιµπράρισµα slope σε ρΗ . 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Κάθε όργανο συνοδεύεται από µία µπαταρία 9V . Ανοίξτε το καπάκι της 

µπαταρίας στο πίσω µέρος του οργάνου τοποθετήστε την µπαταρία , δίνοντας 

προσοχή στην πολικότητα. 

Συνδέστε τον αισθητήρα ρπ στη υποδοχή BNC στο επάνω µέρος του οργάνου. 

τήρα θερµοκρασίας στην υποδοχή του . Ο αισθητήρας 

χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον αισθητήρα 

εξυπηρέτηση την αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας ATC ( AUTOMATIC

COMPENSATION) . 

, πιέζοντας το µπουτόν ON/OFF . 

ΑΗΨΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

∆ια την µέτρηση ρΗ, απλώς βυθίσατε το άκρο (4cm) του αισθητήρα

του ασθητήρα θερµοκρασίας, στο δείγµα προς µέτρηση. 

Θέσατε το όργανο ON . Επιλέξτε την λειτουργία ρΗ . Ανακινήσατε

ηλεκτρόδιο επί ολίγον και αφήσατε χρόνο 1-2 λεπτά ούτως ώστε ο 

να ρυθµισθεί και να ισορροπήσει. Η οθόνη θα δείξει την τιµή 

αντισταθµισµένη βάσει της θερµοκρασίας . 

 

 

, όταν χρησιµοποιείται ένα ηλεκτρόδιο 

ORP . 

7969AW . 

, δια την κράτηση και λειτουργία του οργάνου . 

από τον αισθητήρα  

τήρας 

θερµοκρασίας είναι αποσυνδεδεµένος, η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα δείχνει 

. Ανοίξτε το καπάκι της 

µπαταρίας στο πίσω µέρος του οργάνου τοποθετήστε την µπαταρία , δίνοντας 

στο επάνω µέρος του οργάνου. 

τήρας 

σε συνδυασµό µε τον αισθητήρα pH δια την 

AUTOMATIC 

αισθητήρα pH και 

Ανακινήσατε το 

2 λεπτά ούτως ώστε ο 

. Η οθόνη θα δείξει την τιµή pH , 



• ∆ια να έχετε σωστές µετρήσεις , 

καλιµπραρισθεί για µέτρηση 

• Εάν χρησιµοποιείται ηλεκτρόδια που επανασυµπληρώνονται, ξεβιδώστε το 

καπάκι γεµίσµατος , γεµίσατε κατά την διάρκεια µετρήσεως.

µέτρηση τοποθετήσατε το καπάκι στην θέση του.

• ∆ια να λαµβάνονται µέτρησης

καθαρίζεται το ηλεκτρόδιο καλά δια να αποκλείεται µίξη δειγµάτων . Όταν το 

καθαρίζεται , συνιστάται να χρησιµοποιείτε λίγο από το δείγµα που θα 

µετρηθεί . 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

• Η µέτρηση pH επηρεάζεται

ακριβή µέτρηση ph

θερµοκρασία . 

• ∆ια να λειτουργήσει το 

καλά τον αισθητήρα

Η ένδειξη pH είναι αντισταθµισµένη για λάθος θερµοκρασία .

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ORP 

• Συνδέστε το ORP ηλεκτρόδιο στην υποδοχή 

οργάνου . 

• Για να θέσετε λειτουργία "

PONTENCIAL ) θέσατε το

λειτουργία mV. 

• ∆ια µέτρηση mV ενός δείγµατος , βυθίσατε το 

δείγµα για µέτρηση .

• Αφήστε µερικά λεπτά να 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

• ∆ια να πάρεις µια µέτρηση θερµοκρασίας , είναι πολύ εύκολο . Θ

όργανο ON και επιλέξατε την λειτουργία 

θερµοκρασίας είναι συνδεδεµένος µε το όργανο 

• Βυθίστε το άκρο του 

ηλεκτρόδιο pH/ 
o
C

∆ια να έχετε σωστές µετρήσεις , pH σιγουρευτείτε ότι το όργανο έχει 

µπραρισθεί για µέτρηση pH πριν την χρήση του . 

Εάν χρησιµοποιείται ηλεκτρόδια που επανασυµπληρώνονται, ξεβιδώστε το 

καπάκι γεµίσµατος , γεµίσατε κατά την διάρκεια µετρήσεως. Μετά την 

µέτρηση τοποθετήσατε το καπάκι στην θέση του. 

∆ια να λαµβάνονται µέτρησης διαφόρων δειγµάτων επιτυχώς , συνιστάται να 

καθαρίζεται το ηλεκτρόδιο καλά δια να αποκλείεται µίξη δειγµάτων . Όταν το 

καθαρίζεται , συνιστάται να χρησιµοποιείτε λίγο από το δείγµα που θα 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

επηρεάζεται άµεσα από την θερµοκρασία . Με σκοπό την 

ph από το όργανο , πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψιν η 

∆ια να λειτουργήσει το ATC, αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας, βυθίστε 

αισθητήρα θερµοκρασίας στο δείγµα και περιµένετε για 

είναι αντισταθµισµένη για λάθος θερµοκρασία . 

ηλεκτρόδιο στην υποδοχή BNC στο επάνω µέρος του 

Για να θέσετε λειτουργία "mV" ( OXIDATION REDUCTION 

) θέσατε το όργανο στην θέση ON και επιλέξατε την 

ενός δείγµατος , βυθίσατε το ORP ηλεκτρόδιο (4 

δείγµα για µέτρηση . 

Αφήστε µερικά λεπτά να ισορροπήσει η µέτρηση . 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

∆ια να πάρεις µια µέτρηση θερµοκρασίας , είναι πολύ εύκολο . Θ

και επιλέξατε την λειτουργία 
o
C . Σιγουρευτείτε ότι ο αισθητήρας 

θερµοκρασίας είναι συνδεδεµένος µε το όργανο F . 

Βυθίστε το άκρο του αισθητήρα υγρών / γενικής χρήσεως θερµοκρασίας ή το 

C στο δείγµα και άφησε την µέτρηση να ισορροπήσει .

 

 

σιγουρευτείτε ότι το όργανο έχει 

Εάν χρησιµοποιείται ηλεκτρόδια που επανασυµπληρώνονται, ξεβιδώστε το 

Μετά την 

διαφόρων δειγµάτων επιτυχώς , συνιστάται να 

καθαρίζεται το ηλεκτρόδιο καλά δια να αποκλείεται µίξη δειγµάτων . Όταν το 

καθαρίζεται , συνιστάται να χρησιµοποιείτε λίγο από το δείγµα που θα 

άµεσα από την θερµοκρασία . Με σκοπό την 

από το όργανο , πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψιν η 

, αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας, βυθίστε 

θερµοκρασίας στο δείγµα και περιµένετε για 1-2 λεπτά . 

στο επάνω µέρος του 

και επιλέξατε την 

ηλεκτρόδιο (4 cm) στο 

∆ια να πάρεις µια µέτρηση θερµοκρασίας , είναι πολύ εύκολο . Θέσατε το 

. Σιγουρευτείτε ότι ο αισθητήρας 

γενικής χρήσεως θερµοκρασίας ή το 

στο δείγµα και άφησε την µέτρηση να ισορροπήσει . 



 

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ 

∆ια να έχουµε ακρίβεια ,συνιστάται συχνό καλιµπράρισµα του οργάνου . Το όργανο 

πρέπει να καλιµπραρίζεται δια 

α) Αντικαθίσταται το ηλεκτρόδιο 

β) Μια φορά τον µήνα .  

γ) Όταν ελέγχουµε επιθετικά χηµικά . 

δ) Όταν χρειαζόµαστε ακρίβεια µετρήσεως . 

ε)'0ταν αντικατασταθούν οι µπαταρίες .

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

• Βάλτε µικρή ποσότητα διαλυµάτων ρΗ 7.01 και ρΗ 4.01 σε δύο ποτήρια

ζέσεως καθαρά . 

• Για καλύτερο και ακριβέστερο καλιµπράρισµα χρησιµοποιείστε δύο ποτήρια 

ζέσεως ανά διάλυµα , το ένα για ξέπλυµα του άκρου του ηλεκτροδίου , το 

δεύτερο για καλιµπράρισµα .Στην περίπτωση αυτή ελαχιστοποιείται η 

ανάµιξη των διαλυµάτων.

• Για ακρίβεια µετρήσεων, χρησιµοποιείται 

δειγµάτων οξέων , ή 

• Εάν χρειάζεται να καλιµπράρετ

6.86 αντί 7.01 και pH

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

• Ανοίξτε το όργανο, αφού συνδέσετε το ηλεκτρόδιο 

θερµοκρασίας . 

• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο, ξεπλύνετε το µε λίγο 

pH 7.01 διάλυµα , µετά βυθίστε το ηλεκτρόδιο 

θερµοκρασίας στο διάλυµα 

1-2 λεπτά για να ισορροπήσει η θερµοκρασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Το ηλεκτρόδιο πρέπει να βυθισθεί περίπου 4 

θερµοκρασίας πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο ηλεκτρόδιο ρΗ .

• Πιέστε το µπουτόν

θερµοκρασία του διαλύµατος .

∆ια να έχουµε ακρίβεια ,συνιστάται συχνό καλιµπράρισµα του οργάνου . Το όργανο 

πρέπει να καλιµπραρίζεται δια pH κάθε φορά που: 

το ηλεκτρόδιο pH ή ο αισθητήρας θερµοκρασίας .  

Όταν ελέγχουµε επιθετικά χηµικά .  

Όταν χρειαζόµαστε ακρίβεια µετρήσεως .  

ε)'0ταν αντικατασταθούν οι µπαταρίες . 

Βάλτε µικρή ποσότητα διαλυµάτων ρΗ 7.01 και ρΗ 4.01 σε δύο ποτήρια

Για καλύτερο και ακριβέστερο καλιµπράρισµα χρησιµοποιείστε δύο ποτήρια 

ζέσεως ανά διάλυµα , το ένα για ξέπλυµα του άκρου του ηλεκτροδίου , το 

δεύτερο για καλιµπράρισµα .Στην περίπτωση αυτή ελαχιστοποιείται η 

ανάµιξη των διαλυµάτων. 

ίβεια µετρήσεων, χρησιµοποιείται pH 7.01 και pH 4.01, για µέτρηση 

δειγµάτων οξέων , ή pH 7.01 και pH 10.01 για µετρήσεις αλκαλικών .

Εάν χρειάζεται να καλιµπράρετε για NBS standards , χρησιµοποιείστε 

pH 9.18 αντί 10.01 . 

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Ανοίξτε το όργανο, αφού συνδέσετε το ηλεκτρόδιο pH και τον αισθητήρα 

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο, ξεπλύνετε το µε λίγο 

7.01 διάλυµα , µετά βυθίστε το ηλεκτρόδιο pH και τον αισθηντήρα 

το διάλυµα pH 7.01 . Ανακινήσατε επί ολίγον και περιµένετε 

2 λεπτά για να ισορροπήσει η θερµοκρασία 

Το ηλεκτρόδιο πρέπει να βυθισθεί περίπου 4 cm στο διάλυµα . Ο α

θερµοκρασίας πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο ηλεκτρόδιο ρΗ .

ο µπουτόν  
o
C για ένδειξη θερµοκρασίας .Σηµειώστε την 

θερµοκρασία του διαλύµατος . 

 

 

∆ια να έχουµε ακρίβεια ,συνιστάται συχνό καλιµπράρισµα του οργάνου . Το όργανο 

 

Βάλτε µικρή ποσότητα διαλυµάτων ρΗ 7.01 και ρΗ 4.01 σε δύο ποτήρια 

Για καλύτερο και ακριβέστερο καλιµπράρισµα χρησιµοποιείστε δύο ποτήρια 

ζέσεως ανά διάλυµα , το ένα για ξέπλυµα του άκρου του ηλεκτροδίου , το 

δεύτερο για καλιµπράρισµα .Στην περίπτωση αυτή ελαχιστοποιείται η 

4.01, για µέτρηση 

10.01 για µετρήσεις αλκαλικών . 

, χρησιµοποιείστε pH 

και τον αισθητήρα 

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο, ξεπλύνετε το µε λίγο 

και τον αισθηντήρα 

7.01 . Ανακινήσατε επί ολίγον και περιµένετε 

στο διάλυµα . Ο αισθητήρας 

θερµοκρασίας πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο ηλεκτρόδιο ρΗ . 

για ένδειξη θερµοκρασίας .Σηµειώστε την 



• Πιέστε το µπουτόν 

αναµείνατε για 1 λεπτό .

• Ρυθµίσατε το τριµεράκι 

οργάνου, έως ότου να έχουµε στην οθόνη υγρών κρυστάλλων την ένδειξη 

στην σηµειωµένη θερµοκρασία (κοιτάξτε τον πλήρη πίνακα αναλογίας 

θερµοκρασίας) . 

• Ανακινήσατε και βυθίσατε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα 

(2ον σηµείο ) και κινήστε καλά .

• Αναµείνατε 1-2 λεπτά και ρυθµίσατε το τρίµερ 

του µπροστινού µέρους του οργάνου έως η οθόνη να δείχνει την τιµή ρΗ στην 

ενδεικνηµένη θερµοκρασία (πίνακας

Το καλιµπράρισµα έχει συµπληρωθεί .

 

ΤΙΜΕΣ pH ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

• Στιγµιαία, εάν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 25ο 

να είναι ρΗ 4.01 ή 10.01 .

• Εάν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 20

4.00 ή 7.03 ή 10.06 .

• Εάν η θερµοκρασία διαλύµατος είναι 50

ή 6.98 ή 9.82 . 

• Το όργανο έχει καλιµπραρισθεί στο εργοστάσιο για ακριβή θερµοκρασία .

• Προτείνουµε να γίνεται καλιµπράρισµα για θερµοκρασία , το λιγότερο κάθε 

χρόνο . 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑ 

Το όργανο δεν λειτουργεί 

µε τον αισθητήρα 

θερµοκρασίας . 

Το όργανο δεν 

καλιµπρά- 

ρεται ή δίνει λάθος 

ενδείξεις 

Το όργανο είναι αργό ή 

δίνει λάθος µετρήσεις 

Πιέστε το µπουτόν pH για την ένδειξη pH, ανακινήσατε επί ολίγον και 

αναµείνατε για 1 λεπτό . 

Ρυθµίσατε το τριµεράκι STD στο κάτω µέρος του µπροστινού µέρους του 

ότου να έχουµε στην οθόνη υγρών κρυστάλλων την ένδειξη 

σηµειωµένη θερµοκρασία (κοιτάξτε τον πλήρη πίνακα αναλογίας 

Ανακινήσατε και βυθίσατε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα pH 4.01 ή

(2ον σηµείο ) και κινήστε καλά . 

2 λεπτά και ρυθµίσατε το τρίµερ slope στο κάτω δεξιά σηµείο 

του µπροστινού µέρους του οργάνου έως η οθόνη να δείχνει την τιµή ρΗ στην 

δεικνηµένη θερµοκρασία (πίνακας). 

Το καλιµπράρισµα έχει συµπληρωθεί . 

ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ιγµιαία, εάν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 25ο C, η ένδειξη πρέπει 

να είναι ρΗ 4.01 ή 10.01 . 

Εάν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 20
ο
C , η ένδειξη πρέπει να είναι 

4.00 ή 7.03 ή 10.06 . 

Εάν η θερµοκρασία διαλύµατος είναι 50
ο
C , η ένδειξη πρέπει να είναι 

Το όργανο έχει καλιµπραρισθεί στο εργοστάσιο για ακριβή θερµοκρασία .

Προτείνουµε να γίνεται καλιµπράρισµα για θερµοκρασία , το λιγότερο κάθε 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Το όργανο δεν λειτουργεί Βλαµµένος 

αισθητήρας 

Αλλαγή του αισθητήρα

Βλαµµένο pH 

ηλεκτρόδιο 

Αλλαγή του ηλεκτροδίου

Το ηλεκτρόδιο 

δεν εργάζεται ή η 

ένωση είναι 

φραγµένη 

Αφήστε το ηλεκτρόδιο σε ένα 

διάλυµα αποθήκευσης αφού 

καθαρίσετε την ένωση . Εάν το 

πρόβληµα συνεχίζεται,

ηλεκτρόδιο 

 

 

, ανακινήσατε επί ολίγον και 

στο κάτω µέρος του µπροστινού µέρους του 

ότου να έχουµε στην οθόνη υγρών κρυστάλλων την ένδειξη pH 

σηµειωµένη θερµοκρασία (κοιτάξτε τον πλήρη πίνακα αναλογίας pH / 

4.01 ή pH 10.01 

στο κάτω δεξιά σηµείο 

του µπροστινού µέρους του οργάνου έως η οθόνη να δείχνει την τιµή ρΗ στην 

, η ένδειξη πρέπει 

, η ένδειξη πρέπει να είναι pH 

, η ένδειξη πρέπει να είναι pH 4.06 

Το όργανο έχει καλιµπραρισθεί στο εργοστάσιο για ακριβή θερµοκρασία . 

Προτείνουµε να γίνεται καλιµπράρισµα για θερµοκρασία , το λιγότερο κάθε 

Αλλαγή του αισθητήρα 

Αλλαγή του ηλεκτροδίου 

Αφήστε το ηλεκτρόδιο σε ένα 

θήκευσης αφού 

καθαρίσετε την ένωση . Εάν το 

πρόβληµα συνεχίζεται, αλλάξτε το 



Το όργανο δεν δέχεται το 

διάλυµα ρύθµισης 

Η ένδειξη είναι ασταθής 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

• Αφαιρέσατε το προστατευτικό καπάκι .

• Μην ανησυχήσετε, εάν δείτε άλατα.

θα εξαφανισθούν όταν καθαρισθεί µε νερό .

• Κατά την µεταφορά µικρές φυσαλίδες δηµιουργούνται µέσα στην γυάλινη 

σφαίρα . Το ηλεκτρόδιο δεν µπορεί να εργασθεί σωστά υπό αυτές τις 

συνθήκες . Αυτές οι φυσαλίδες εξαφανίζον

όπως τινάζουµε ένα γυάλινο θερµόµετρο .

• Εάν η σφαίρα ή η ένωση είναι στεγνά, βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα 

αποθήκευσης , για τουλάχιστον µία ώρα .

 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

• Πλύνατε το άκρο του ηλεκτροδίου µε αποσταγµένο νερό

• Βυθίσατε το άκρο (4

• Για γρήγορη ανταπόκριση και για αποφυγή ανάµιξης δειγµάτων ανακινήσατε 

και πλύνατε το άκρο του ηλεκτροδίου µε µερικές σταγόνες από το διάλυµα 

προς έλεγχο , πριν πάρετε µετρήσεις .

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

• ∆ια να ελαχιστοποιήσετε φραγή και για χρόνο ταχείας απόκρισης, η γυάλινη 

σφαίρα και η ένωση πρέπει να παραµένουν υγρά και όχι στεγνά .

• Αντικαταστήσετε το διάλυµα στο προστατευτικό καπάκι µε µερικές σταγόνες 

διαλύµατος αποθήκευσης ή σε άλλη περίπτωση , µε διάλ

Να ακολουθείτε την διαδικασία προετοιµασίας πριν την λήψη µετρήσεων .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΣΕ 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Η ΤΕΛΕ ΣΤΕΓΝΟ .

 

 Βλαµµένο pH 

ηλεκτρόδιο 

Ακολουθείστε την διαδικασία 2ο

καθαρισµού. Εάν αυτό δεν 

βοηθήσει, αλλάξτε το ηλεκτρόδιο

 Βλαµµένο pH 

ηλεκτρόδιο 

Αλλάξτε το ηλεκτρόδιο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ  

Αφαιρέσατε το προστατευτικό καπάκι . 

Μην ανησυχήσετε, εάν δείτε άλατα. Αυτό είναι νορµάλ µε τα ηλεκτρόδια και 

θα εξαφανισθούν όταν καθαρισθεί µε νερό . 

Κατά την µεταφορά µικρές φυσαλίδες δηµιουργούνται µέσα στην γυάλινη 

σφαίρα . Το ηλεκτρόδιο δεν µπορεί να εργασθεί σωστά υπό αυτές τις 

συνθήκες . Αυτές οι φυσαλίδες εξαφανίζονται εάν τινάξουµε το ηλεκτρόδιο 

όπως τινάζουµε ένα γυάλινο θερµόµετρο . 

Εάν η σφαίρα ή η ένωση είναι στεγνά, βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα 

αποθήκευσης , για τουλάχιστον µία ώρα . 

Πλύνατε το άκρο του ηλεκτροδίου µε αποσταγµένο νερό 

άκρο (4cm) στο δείγµα και ανακινήσατε απαλά για λιγότερο 30΄

Για γρήγορη ανταπόκριση και για αποφυγή ανάµιξης δειγµάτων ανακινήσατε 

και πλύνατε το άκρο του ηλεκτροδίου µε µερικές σταγόνες από το διάλυµα 

προς έλεγχο , πριν πάρετε µετρήσεις . 

να ελαχιστοποιήσετε φραγή και για χρόνο ταχείας απόκρισης, η γυάλινη 

σφαίρα και η ένωση πρέπει να παραµένουν υγρά και όχι στεγνά .

Αντικαταστήσετε το διάλυµα στο προστατευτικό καπάκι µε µερικές σταγόνες 

διαλύµατος αποθήκευσης ή σε άλλη περίπτωση , µε διάλυµα συµπλήρωσης . 

Να ακολουθείτε την διαδικασία προετοιµασίας πριν την λήψη µετρήσεων .

:ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΣΕ 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Η ΤΕΛΕ ΣΤΕΓΝΟ . 

 

 

ε την διαδικασία 2ου 

καθαρισµού. Εάν αυτό δεν 

βοηθήσει, αλλάξτε το ηλεκτρόδιο 

Αλλάξτε το ηλεκτρόδιο 

Αυτό είναι νορµάλ µε τα ηλεκτρόδια και 

Κατά την µεταφορά µικρές φυσαλίδες δηµιουργούνται µέσα στην γυάλινη 

σφαίρα . Το ηλεκτρόδιο δεν µπορεί να εργασθεί σωστά υπό αυτές τις 

ται εάν τινάξουµε το ηλεκτρόδιο 

Εάν η σφαίρα ή η ένωση είναι στεγνά, βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα 

) στο δείγµα και ανακινήσατε απαλά για λιγότερο 30΄ 

Για γρήγορη ανταπόκριση και για αποφυγή ανάµιξης δειγµάτων ανακινήσατε 

και πλύνατε το άκρο του ηλεκτροδίου µε µερικές σταγόνες από το διάλυµα 

να ελαχιστοποιήσετε φραγή και για χρόνο ταχείας απόκρισης, η γυάλινη 

σφαίρα και η ένωση πρέπει να παραµένουν υγρά και όχι στεγνά . 

Αντικαταστήσετε το διάλυµα στο προστατευτικό καπάκι µε µερικές σταγόνες 

υµα συµπλήρωσης . 

Να ακολουθείτε την διαδικασία προετοιµασίας πριν την λήψη µετρήσεων . 

:ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΣΕ 



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Ελέγξατε το ηλεκτρόδιο και το καλώδιο .

• Το καλώδιο που χρησιµοποιε

ακέραιο και να µην έχει σηµεία γδαρµένα στην µόνωση του ή ραγίσµατα στο 

ηλεκτρόδιο ή στη σφαίρα .

• Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι στεγνοί και καθαροί .

• Εάν υπάρχουν γδαρσίµατα , ή ραγίσµατα , τότε αλλάξτε το ηλεκτρό

• Ξεπλύνετε οποιοδήποτε ίχνος αλάτων µε νερό .

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Γενικά : Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα Γενικού Καθαρισµού για 1 ώρα . 

Για καθαρισµό από φιλµ , βρωµιές , ή κατακάθια της ένωσης / µεµβράνης :

• Βυθίστε το σε διάλυµα 

• Βυθίστε το σε διάλυµα Ανοργανικού καθαρισµού .

• Βυθίστε το σε διάλυµα καθαρισµού Ελαίων / Λιπαρών .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Μετά την πραγµατοποίηση οποιαδήποτε διαδικασίας καθαρισµού , πλύνατε το 

ηλεκτρόδιο καλά µε αποσταγµένο νερό , αδειάστε και γεµί

ηλεκτρολύτη και βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα αποθήκευσης για 1 ώρα πριν 

πάρετε µετρήσεις . 

 

ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Εκτιµήσατε την λειτουργία του ηλεκτροδίου βασίζονται στα ακόλουθα :

• Θόρυβος (οι ενδείξεις ανεβοκατεβαίνουν) που µπορεί να 

1. Φραγµένος / Βρώµικος σύνδεσµος (∆ιαδικασία καθαρισµού) .

2. Έλλειψη προστασίας λόγω χαµηλής στάθµης ηλεκτρολύτη . Γεµίστε µε 

φρέσκο ηλεκτρολύτη .

3. Στεγνή Μεµβράνη / Σύνδεσµος . Βυθίστε το σε διάλυµα για 1 ώρα .

4. Σύρσιµο : Βυθίστε το ηλεκτρό

πλύνετε το άκρο µε αποσταγµένο νερό . Γεµίστε µε φρέσκο

5. Χαµηλή κλίση : ∆ιαδικασία καθαρισµού .

6. Έλλειψη κλίσης : 

ή σφαίρα και αλλάξτε ηλεκτρόδιο .

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ελέγξατε το ηλεκτρόδιο και το καλώδιο . 

Το καλώδιο που χρησιµοποιείται για σύνθεση στο όργανο πρέπει να είναι 

ακέραιο και να µην έχει σηµεία γδαρµένα στην µόνωση του ή ραγίσµατα στο 

ηλεκτρόδιο ή στη σφαίρα . 

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι στεγνοί και καθαροί . 

Εάν υπάρχουν γδαρσίµατα , ή ραγίσµατα , τότε αλλάξτε το ηλεκτρό

Ξεπλύνετε οποιοδήποτε ίχνος αλάτων µε νερό . 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Γενικά : Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα Γενικού Καθαρισµού για 1 ώρα . 

Για καθαρισµό από φιλµ , βρωµιές , ή κατακάθια της ένωσης / µεµβράνης :

Βυθίστε το σε διάλυµα Πρωτεΐνη καθαρισµού για 15 λεπτά . 

Βυθίστε το σε διάλυµα Ανοργανικού καθαρισµού . 

Βυθίστε το σε διάλυµα καθαρισµού Ελαίων / Λιπαρών . 

Μετά την πραγµατοποίηση οποιαδήποτε διαδικασίας καθαρισµού , πλύνατε το 

ηλεκτρόδιο καλά µε αποσταγµένο νερό , αδειάστε και γεµίστε τον χώρο µε φρέσκο 

ηλεκτρολύτη και βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα αποθήκευσης για 1 ώρα πριν 

Εκτιµήσατε την λειτουργία του ηλεκτροδίου βασίζονται στα ακόλουθα :

Θόρυβος (οι ενδείξεις ανεβοκατεβαίνουν) που µπορεί να συµβαίνει εξαιτίας :

Φραγµένος / Βρώµικος σύνδεσµος (∆ιαδικασία καθαρισµού) .

Έλλειψη προστασίας λόγω χαµηλής στάθµης ηλεκτρολύτη . Γεµίστε µε 

ηλεκτρολύτη . 

Στεγνή Μεµβράνη / Σύνδεσµος . Βυθίστε το σε διάλυµα για 1 ώρα .

Σύρσιµο : Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε ζεστό νερό για 1 ώρα (HI

πλύνετε το άκρο µε αποσταγµένο νερό . Γεµίστε µε φρέσκο διάλυµα .

Χαµηλή κλίση : ∆ιαδικασία καθαρισµού . 

Έλλειψη κλίσης : Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο για ραγίσµατα στο γυάλινο κορµό 

ή σφαίρα και αλλάξτε ηλεκτρόδιο . 

 

 

ίται για σύνθεση στο όργανο πρέπει να είναι 

ακέραιο και να µην έχει σηµεία γδαρµένα στην µόνωση του ή ραγίσµατα στο 

Εάν υπάρχουν γδαρσίµατα , ή ραγίσµατα , τότε αλλάξτε το ηλεκτρόδιο . 

Γενικά : Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα Γενικού Καθαρισµού για 1 ώρα . 

Για καθαρισµό από φιλµ , βρωµιές , ή κατακάθια της ένωσης / µεµβράνης : 

Μετά την πραγµατοποίηση οποιαδήποτε διαδικασίας καθαρισµού , πλύνατε το 

στε τον χώρο µε φρέσκο 

ηλεκτρολύτη και βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυµα αποθήκευσης για 1 ώρα πριν 

Εκτιµήσατε την λειτουργία του ηλεκτροδίου βασίζονται στα ακόλουθα : 

συµβαίνει εξαιτίας : 

Φραγµένος / Βρώµικος σύνδεσµος (∆ιαδικασία καθαρισµού) . 

Έλλειψη προστασίας λόγω χαµηλής στάθµης ηλεκτρολύτη . Γεµίστε µε 

Στεγνή Μεµβράνη / Σύνδεσµος . Βυθίστε το σε διάλυµα για 1 ώρα . 

HI 7082) και 

διάλυµα . 

το ηλεκτρόδιο για ραγίσµατα στο γυάλινο κορµό 



7. Χαµηλή απόκριση / Υπερβολικό σύρσιµο : Βυθίστε το άκρο σε διάλυµα 

7061 για 30 λεπτά , πλύνετε καλά µε αποσταγµένο νερό και µετά 

ακολουθείστε την διαδικασία καθαρισµού .

 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ REDOX

• Ένα optional ηλεκτρόδιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί δια να γίνει 

των µετρήσεων . 

• Οι µετρήσεις ORP

ποσοτικό προσδιορισµό της οξειδώσεως ή της 

δείγµατος προς έλεγχο

• Για ακριβή απόκριση µίας 

πρέπει να είναι καθαρό και λείο .

• Όταν το ηλεκτρόδιο χρησιµοποιείται, το άκρο του ηλεκτροδίου θα πρέπει να 

µείνει υγρό και ασφαλές από µηχανικές καταπονήσεις οι οποίες µπορεί να 

καταστρέψουν την ένωση ύαλου / πλατίνας .

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• Όλα τα όργανα τροφοδοτούνται µε µπαταρία 9

µέρος του οργάνου .

• Όταν η µπαταρία αδυνατεί , στην οθόνη θα αναβοσβήνει µια κουκίδα στο 

αριστερό µέρος της οθόνης υγρών κρυστάλλων .

• Όταν εµφανισθεί h

λειτουργίας . Χαµηλή µπαταρία έχει σαν αποτέλεσµα απώλεια 

καλιµπραρίσµατος ή ανακριβείς µετρήσεις . Συνιστάτε η άµεση 

αντικατάσταση της µπαταρίας .

• Η αντικατάσταση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται ασφαλώς και µε ίδιο τρόπο 

µπαταρίας, όπως ενδείκνυται από τ

• Αφαιρέστε το καπάκι µπαταρίας πιέζοντας το στην διεύθυνση του τόξου. 

Αντικαθιστάτε την παλιά µπαταρία µε µία καινούργια , προσέχοντας την 

πολικότητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ . 

 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ

Χαµηλή απόκριση / Υπερβολικό σύρσιµο : Βυθίστε το άκρο σε διάλυµα 

για 30 λεπτά , πλύνετε καλά µε αποσταγµένο νερό και µετά 

διαδικασία καθαρισµού . 

REDOX 

ηλεκτρόδιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί δια να γίνει 

ORP (OXIDATION-REDUCTION PONTENCIAL

ποσοτικό προσδιορισµό της οξειδώσεως ή της ελάττωσης ισχύος του 

δείγµατος προς έλεγχο 

Για ακριβή απόκριση µίας ORP µέτρησης , ή επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

πρέπει να είναι καθαρό και λείο . 

Όταν το ηλεκτρόδιο χρησιµοποιείται, το άκρο του ηλεκτροδίου θα πρέπει να 

µείνει υγρό και ασφαλές από µηχανικές καταπονήσεις οι οποίες µπορεί να 

καταστρέψουν την ένωση ύαλου / πλατίνας . 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ανα τροφοδοτούνται µε µπαταρία 9V που βρίσκεται στο πίσω 

µέρος του οργάνου . 

Όταν η µπαταρία αδυνατεί , στην οθόνη θα αναβοσβήνει µια κουκίδα στο 

αριστερό µέρος της οθόνης υγρών κρυστάλλων . 

h ενδεικτική µπαταρίας, αποµένουν πολύ λίγες ώρες

λειτουργίας . Χαµηλή µπαταρία έχει σαν αποτέλεσµα απώλεια 

καλιµπραρίσµατος ή ανακριβείς µετρήσεις . Συνιστάτε η άµεση 

αντικατάσταση της µπαταρίας . 

Η αντικατάσταση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται ασφαλώς και µε ίδιο τρόπο 

µπαταρίας, όπως ενδείκνυται από τον κατασκευαστή . 

Αφαιρέστε το καπάκι µπαταρίας πιέζοντας το στην διεύθυνση του τόξου. 

την παλιά µπαταρία µε µία καινούργια , προσέχοντας την 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

 

 

Χαµηλή απόκριση / Υπερβολικό σύρσιµο : Βυθίστε το άκρο σε διάλυµα HI 

για 30 λεπτά , πλύνετε καλά µε αποσταγµένο νερό και µετά 

ηλεκτρόδιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί δια να γίνει λήψη αυτών 

PONTENCIAL) προσφέρει 

ισχύος του 

µέτρησης , ή επιφάνεια του ηλεκτροδίου ORP 

Όταν το ηλεκτρόδιο χρησιµοποιείται, το άκρο του ηλεκτροδίου θα πρέπει να 

µείνει υγρό και ασφαλές από µηχανικές καταπονήσεις οι οποίες µπορεί να 

που βρίσκεται στο πίσω 

Όταν η µπαταρία αδυνατεί , στην οθόνη θα αναβοσβήνει µια κουκίδα στο 

µπαταρίας, αποµένουν πολύ λίγες ώρες 

καλιµπραρίσµατος ή ανακριβείς µετρήσεις . Συνιστάτε η άµεση 

Η αντικατάσταση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται ασφαλώς και µε ίδιο τρόπο 

Αφαιρέστε το καπάκι µπαταρίας πιέζοντας το στην διεύθυνση του τόξου. 

την παλιά µπαταρία µε µία καινούργια , προσέχοντας την 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 



0
C - To σύµβολο δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία θερµοκρασίας . 

ρΗ - Το σύµβολο αυτό δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία ρΗ .

 mV- Το σύµβολο αυτό δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία 

• Το όργανο ΗΑΝΝΑ είναι 

και υλικών , εφόσον χρησιµοποιείται για τον 

και συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες .

• Η εγγύηση περιορίζεται σε επισκευή και αντικατάσταση του οργάνου χωρίς 

χρέωση . 

• Ζηµιές εξαιτίας ατυχηµάτων , κακή χρήση , κτυπήµατα ή αδιαφορία στην 

συντήρηση , δεν καλύπτονται από την εγγύηση .

• Εάν χρειάζεσθε SERVICE

όργανο για επισκευή . Εάν καλύπτεται από εγγύηση , σηµειώσατε Το µοντέλο 

, την ηµέρα παραλαβής το 

το όργανο για επισκευή να φροντίζεται να είναι καλά πακεταρισµένο για 

προστασία . 

• Το όργανο είναι κατασκευασµένο βάση των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνής 

STANDARDS και καλύπτεται µε την βεβαίωση 

 

 

 

σύµβολο δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία θερµοκρασίας . 

Το σύµβολο αυτό δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία ρΗ .

Το σύµβολο αυτό δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία mV

Το όργανο ΗΑΝΝΑ είναι εγγυηµένο για 2 χρόνια για λειτουργία του οργάνου 

και υλικών , εφόσον χρησιµοποιείται για τον ενδεικνυόµενο σκοπό χρήσης 

και συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες . 

Η εγγύηση περιορίζεται σε επισκευή και αντικατάσταση του οργάνου χωρίς 

ς ατυχηµάτων , κακή χρήση , κτυπήµατα ή αδιαφορία στην 

συντήρηση , δεν καλύπτονται από την εγγύηση . 

SERVICE , παρακαλούµε ειδοποιείστε µας ή αποστείλετε το 

όργανο για επισκευή . Εάν καλύπτεται από εγγύηση , σηµειώσατε Το µοντέλο 

παραλαβής το S.N. , και την αιτία της βλάβης . Όταν αποστείλετε 

το όργανο για επισκευή να φροντίζεται να είναι καλά πακεταρισµένο για 

Το όργανο είναι κατασκευασµένο βάση των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνής 

και καλύπτεται µε την βεβαίωση CE . 

 

 

σύµβολο δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία θερµοκρασίας .  

Το σύµβολο αυτό δείχνει την θέση του οργάνου για λειτουργία ρΗ . 

mV . 

εγγυηµένο για 2 χρόνια για λειτουργία του οργάνου 

σκοπό χρήσης 

Η εγγύηση περιορίζεται σε επισκευή και αντικατάσταση του οργάνου χωρίς 

ς ατυχηµάτων , κακή χρήση , κτυπήµατα ή αδιαφορία στην 

, παρακαλούµε ειδοποιείστε µας ή αποστείλετε το 

όργανο για επισκευή . Εάν καλύπτεται από εγγύηση , σηµειώσατε Το µοντέλο 

. , και την αιτία της βλάβης . Όταν αποστείλετε 

το όργανο για επισκευή να φροντίζεται να είναι καλά πακεταρισµένο για 

Το όργανο είναι κατασκευασµένο βάση των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνής 


