
Cyfrowy miernik pH z funkcją ATC i wyświetlaczem | AGT (NX6411)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• tester pH

• 2 baterie typu LR44

• 2x  proszek  do  przygotowania  roztworów

kalibracyjnych

• pojemnik

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebna jest woda destylowana.

Dane techniczne:

• zakres pomiarowy: pH 0 - 14

• dokładność: ± 0,01

• zakres temperatur: 0 - 50 °C

• proszek do roztworów buforowych: pH 4,01 / 6,86

• zasilanie: 2 baterie guzikowe typu LR44

• wymiary (szer. x wys. x gł.): 155 x 33 x 18 mm

• waga: 100 g.

Szczegóły produktu

1. Przycisk ON/OFF

2. Przycisk CAL

3. Elektroda pomiarowa

4. Wyświetlacz

5. Komora baterii

Przygotowanie

Zdejmij  zatyczkę  ochronną,  przepłucz  elektrodę  wodą  destylowaną  i  osusz  ją  papierem

celulozowym.
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Użytkowanie

1. Włącz tester poprzez naciśnięcie przycisku "On/Off".

2. Zanurz tester na głębokość max. 3 cm w testowanej cieczy i dokładnie wymieszaj.

3. Po ok. 30 sekundach zmierzona wartość ustabilizowała się, dzięki czemu można ją teraz

odczytać.

4. Po zakończeniu pomiaru przepłucz elektrodę czystą wodą i ponownie wyłącz tester.

5. Załóż z powrotem nasadkę ochronną.

Kalibrowanie

1. W  celu  przygotowania  roztworów  buforowych  wlej  250  ml  wody  destylowanej  (o

temperaturze maksymalnie 25 °C)  do dwóch szklanek.

2. Ostrożnie rozpuść każda saszetkę z proszkiem w osobnej szklance.

3. Włącz tester za pomocą przycisku "On/Off".

4. Następnie zanurz elektrodę testową w roztworze o pH 6,86, naciśnij przycisk "CAL" na 5

sekund. Na wyświetlaczu miga 6,86. Poczekaj, aż przestanie migać.

5. Wypłucz elektrodę wodą destylowaną i ostrożnie wysusz ją papierem celulozowym.

6. Zanurz elektrodę w roztworze o pH 4,01,  wciśnij  na 5 sekund przycisk "CAL", zwolnij

przycisk i ponownie krótko naciśnij. Na wyświetlaczu miga 4.01. Poczekaj, aż przestanie

migać.

7. Wypłucz  i  osusz  elektrodę  jak  poprzednio.  Ponownie  zanurz  elektrodę  w  roztworze

buforowym  i  sprawdź,  czy  wyświetlana  wartość  jest  prawidłowa.  Jeśli  nie,  powtórz

kalibrację.

UWAGA

Roztwory nie nadają się do picia. W przypadku kontaktu z oczami, przepłucz

je delikatnie wodą na kilka minut. Przed płukaniem należy wyjąć soczewki

kontaktowe.  W przypadku  kontaktu  ze  skórą,  umyj ją  dużą  ilością  wody z

mydłem.

WSKAZÓWKA

Do kalibracji potrzebna są woda destylowana i czyste szklanki. Załóż rękawice ochronne.

WSKAZÓWKA

Proszki  kalibracyjne  przechowuj  w  miejscu  niedostępnym  dla  dzieci.  Nie  należy

pozostawiać gotowego roztworu bez nadzoru. 
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Rozwiązania problemów

Słabe wyświetlanie wyników

Gdy wyświetlacz jest zamazany lub niewidoczny, należy wymienić baterie.

Wyświetlacz nie reaguje

Jeśli wyświetlacz zatrzyma się na stałej wartości (np. 0000 lub 7,00), należy wyjąć baterie i włożyć

je ponownie. Następnie skalibruj urządzenie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Elektrodę  pomiarową  miernika  zanurzać  tylko  w  wodzie  lub  innych  płynach.  Samo

urządzenie nie może być zanurzone.

• W żadnym wypadku nie wolno pić przygotowanych roztworów.

• W przypadku kontaktu z oczami,  przepłukać je delikatnie wodą na kilka minut. Zdejmij

soczewki kontaktowe zanim to zrobisz.

• W przypadku kontaktu ze skórą, umyj ją dużą ilością wody z mydłem.

• Proszki kalibracyjne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy

pozostawiać gotowego roztworu bez nadzoru.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.
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• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko  w

odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w

urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-6411-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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