
 

 

PH-02 digitális PH mérő készülék használati útmutató 

Használat: 

1, Távolítsa el a védőkupakot, 

2 Kapcsolja be a mérőműszert az "ON / OFF" gomb megnyomásával.  

3, Merítse a pH-mérő elektródáját a vizsgálandó folyadékba. (nem merítse a vonal fölé). 

4.Óvatosan mozgassuk meg a folyadékban és várjunk kb. 30 másodpercet, amíg a, amíg a leolvasás stabilizálódik.  

5.Használat után kapcsolja ki a mérőt az "ON / OFF" gomb megnyomásával. 

6, Az elektróda tisztításához használjon desztillált vizet Az elektródát desztillált vízzel tisztítsa meg, és helyezze vissza a 

védőkupakot. 

 

Újra kalibrálásra a következő esetekben van szükség  

- Hosszú használaton kívüli időszakok 

- Nagyon gyakori használat 

- Nagy vizsgálati pontosság szükséges. 

- A "cal" (kalibrálás) gombot megnyomta, és az elektróda közben levegőnek volt kitéve hosszú ideig. 

Kalibrálás: 

1, Kapcsolja be a pH-mérőt 

2, A 6,86-os pH-értékkel jelölt port oldjuk fel kb. 250 ml 25 °C-os vízben.  

3, Merítse a mérőelektródát az oldatba (nem az egész készüléket, csak a mérőfejet a csíkozott részig) Óvatosan mozgassa meg a 

folyadékban és várja meg, amíg az eredmény a kijelzőn stabilizálódik.  

4, Nyomja meg a "CAL" gombot 5 másodpercig. A gomb felengedésekor a kijelző villogni fog, és a kijelzőn megjelenik a helyes 

6.86pH eredmény 

5, várjon, amíg a kijelző nem villog tovább és megjelenik a kalibrálás vége "END". 

6, Öblítse le a készülék hegyét desztillált vízzel, és szárítsa meg az elektródát. 

7, Egy másik pohárban oldjuk fel a második 4.01-es tasakot az előzőek szerint. 

8. Ismételje meg az előző kalibrálás lépéseit: kapcsolja be a készüléket, a 4,01pH oldatba mártjuk, megnyomjuk és lenyomva 

tartjuk a CAL gombot 5 másodpercig, majd engedje fel a gombot. Ha a készülék az előző eredményt mutatja, nyomja meg a CAL 

gombot újra 2 másodpercig. 

9. Ha helyes eredményt mutat a készülék, akkor kalibrálva van és használatra készen áll.  

Ha az elektróda megrepedt vagy sérült vagy a korrekciós folyadék nem megfelelő, a korrekciót nem lehet elvégezni a kijelzőn a "- 

- - -" jelenik meg. 

KARBANTARTÁS: Miután befejezte a vizsgálatot, merítse be az elektródát néhány másodpercig desztillált vízbe. A készülék 

használata után mindig tegye fel a védősapkát és helyezze vissza a tartóba a digitális kijelző az elektróda védelmére. Ügyeljen 

arra, hogy a kupak alatti rész használaton kívül is mindig nedves maradjon. A kiszáradás, a hosszan tartó levegőnek való kitettség 

lelassítja / vagy destabilizálja a méréseket. Ajánlott legalább havonta a mérőfejet vízbe meríteni. Ha az elektróda túlságosan 

kiszáradt merítse a 6,86 vagy 4.01-es oldatba több órán keresztűl. Az elektróda sérülékeny része a műszernek, kizárólag 

vegyszermentes, puha törlőkendő vagy papírtörlővel, csak óvatosan tisztítható.  

Elemcsere: Húzza ki a műszer a mérőfejjel ellentétes végén található elemtartót és cserélje ki az elemeket. A készülékben 2 db 

LR44-es gombelem található. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi 

egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék 

átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

MEGJEGYZÉSEK 

 A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 
A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra 
bukkan, kérjük, keressen meg bennünket 

 
Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 

Származási hely: Kína 
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