
Bruksanvisning för pH-mätare bänkmodell
HI- 2210 och HI- 2211

Display
1)  CAL -knapp, för att gå in/ur kalibreringsläget.
2)  CFM -knappen, för att godkänna kalibrering. 

3)  ∧ °C   och ∨°C -knappar, för att manuellt ändra temperatur 
eller välja pH-buffert.

4)  RANGE  -knapp, välj mätområde (endast HI-2211)
5)  MEM sparar ett värde i minnet.

 MR ,-knapp för att hämta det sparade värdet.
Display (sekundär)
Display (primär)
 ON/OFF  -knapp, sätt på och stäng av mätaren
Uttag för anslutning av adapter
BNC-uttag för pH-elektroden
Temperaturgivarens uttag
Referenselektrodens uttag

Förberedelse
1. Sätt i adaptern i uttag 11 (Power Supply)
2. Anslut pH-elektroden i uttag 12 (Electrode)
3. Anslut temperaturgivaren i uttag 13 (Temp. Probe)

När pH-elektroden är ny låt den stå i KCl-lösning eller vanligt vatten minst 1 timme för att aktivera 
den nya pH-elektroden.

Observera !   För att undvika att pH-elektroden skadas bör man ta ur pH-elektroden från 
provlösningen innan man stänger av mätaren.

pH-mätning
Se alltid till att mätaren är kalibrerad. Kalibrera en gång i veckan om du mäter varje dag.

Sätt på mätaren genom att trycka på  ON/OFF -knappen (10)
 
Ställ ner pH-elektroden och temperaturgivaren ca 4cm ner i provlösningen. Vänta tills elektroden har 
stabiliserat sig. 

Läs av pH-värdet i displayen till vänster och till temperaturen höger. Efter varje avslutad mätning ska 
elektroden rengöras. Se rengöring.

Om flera mätningar ska göra efter varandra i olika provlösningar rekommenderar vi att elektroden sköljs av 
med destillerat vatten mellan mätningarna. Har du inte tillgång till destillerat vatten skölj med kranvatten och 
skölj sedan elektroden med lite av nästa provlösning innan du stoppar ner elektroden i provlösningen. 

Då temperaturen påverkar pH-värdet så bör temperaturgivaren användas i samband med mätning. Om 
provets temperatur är bekant så kopplas temperaturgivarens kontakt loss från mätaren och den aktuella 
temperaturen matas in med hjälp av temperaturknapparna (4). När temperaturkompensationen är manuellt 
inställd så blinkar °C i displayen.

Frysa värdet
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Tryck på och håll nere knappen  MEM  (6). Sista värdet har ”frysts” och syns nu i displayen tillsammans med 
MEM. När du släpper  MEM –knappen lämnar du HOLD-läget och MEM försvinner från displayen. 
Tryck på  MR -knappen (7) för att visa värdet som lagrats i mätarens minne, MEM syns nu på displayen 
indikerar att det är det lagrade värdet som visas.

Kalibrera mätaren
Kalibrera mätaren ofta, speciellt vid mätningar vid höga pH-värden. Mätaren ska alltid kalibreras:

1. När elektroden varit bortkopplad eller vid byte av elektrod.

2. Minst en gång i veckan.

3. Vid mätningar i aggressiva lösningar.

4. När extra hög noggrannhet krävs.

Kalibrering av mätaren
Häll upp lite buffertlösning i ett par rena bägare, gärna plastbägare.
Vill du ha hög noggrannhet så häller du upp lite av samma buffertlösning i två stycken bägare. En med 
buffertlösning pH 7.01 för att först ”skölja” elektroden i och en med buffertlösning pH 7.01 som du kalibrerar 
mätaren i. Gör sedan samma sak med buffertlösning pH 4.01, om man ska mäta i sura lösningar. Använd pH 
10.01 istället för pH 4.01 om du ska mäta i alkaliska lösningar.
Vi rekommenderar alltid två-punktskalibrering: 
Börja alltid med buffertlösning pH 7.01 och sedan pH 4.01 eller pH 10.01
Doppa ner pH-elektroden och temperaturgivaren i buffertlösning pH 7.01 (ca 4 cm) och rör om lite med pH-
elektroden och temperaturgivaren.
Tryck på  CAL -knappen (2). Nu syns CAL,       1  i den primära och 7.01 i den sekundära displayen. 
(Behöver du ändra till ett annat buffertvärde så gör du detta med   ∨°C  och  ∧°C  – knapparna)
Ett timglas      syns nu blinka i displayen. När värdet är stabilt dyker meddelandet READY upp på displayen 
samtidigt som CFM blinkar. Tryck då ner  CFM -knappen för att godkänna kalibreringen.
Nu syns CAL, pH och      2  till vänster i displayen. Till höger, 7.01 och BUFFERT pH 4.01 vilket betyder att 
mätaren är klar för att kalibrera med nästa buffertlösning pH 4.01. 

OBS! Om mätaren inte har godkänt den första buffertlösningen blinkar  WRONG       och WRONG 
alternativt i displayen istället. Kontrollera att buffertlösningen är färsk och att pH-elektroden är fräsch/ren.
Byt buffertlösningen eller elektroden vid behov.

Stoppa ner pH-elektroden (ca 4 cm) och temperaturgivaren i nästa buffertlösning t ex pH 4.01 och rör om 
försiktigt. (Om det är nödvändigt att ändra buffert använd då  ∨°C  och  ∧°C  – knapparna). 

NOT READY blinkar nu i displayen och när värdet är stabilt blinkar istället READY och CFM i displayen. 
Tryck då ner  CFM -knappen för att godkänna kalibreringen. Om mätaren godkänner den andra 
buffertlösningen går mätaren tillbaks till normalläget automatiskt.

OBS! Om mätaren inte har godkänt den andra buffertlösningen blinkar  WRONG       och WRONG 
alternativt i displayen istället. Kontrollera att buffertlösningen är färsk och att pH-elektroden är fräsch/ren.
Byt buffertlösningen eller elektroden vid behov.

Skötsel och tips 
Bli inte överraskad om det är salt runt elektroden, detta är helt normalt och går att skölja bort med vatten.
Det är bra att kontrollera så det inte finns några luftbubblor längst ner i glaskulan, skaka försiktigt elektroden 
som en febertermometer så försvinner de.

När pH-elektroden är ny låt den stå i KCl-lösning eller vanligt kranvatten i minst 1 timme för att aktivera den.



Vid användning av påfyllningsbara pH-elektroder så se till att det alltid finns vätska inuti pH-elektroden. 
Vätskenivån ska vara ända upp till påfyllningshålet, om inte fyll upp med 3.5M KCl+AgCl-lösning 
(HI 7071). Vätskan kan även behöva bytas ut om den blivit förorenad, grumlig etc. För snabbare respons på 
elektroden vid mätningar ta bort skruven vid påfyllnadshålet vid mätningarna. 
Efter varje mätning måste elektroden rengöras!

Förvaring
Ställ alltid ner pH-elektroden i förvaringslösning (HI70300) när man är klar med mätningarna. Använd gärna 
vår elektrodflaska (art.nr1875).
 
OBS ! Förvara aldrig pH-elektroden i destillerat vatten eller avjoniserat vatten.

Rengöring av pH-elektroden
Gör alltid rent elektroden efter varje mätning, skölj av med destillerat vatten.
Emellanåt kan en grundligare rengöring behövas t ex vid långsam respons, drivande värden etc. Doppa då 
ner elektroden i några sekunder i t ex 30% saltsyra, skölj av elektroden med destillerat vatten och byt ut 
vätskan i elektroden (gäller endast påfyllningsbara elektroder) och låt elektroden sedan stå i 
förvaringslösning HI70300 (KCl) i minst 1 timme.

Problemguide
Om mätaren inte godkänner den andra buffertlösning, gör rent elektroden.
Om pH - - - - - syns i displayen: a) avläsningen ligger utanför pH-skalan (0-14pH)  b) Kalibrera om mätaren 
c) Kontrollera vätskenivån i elektroden och den allmänna konditionen på elektroden.

Mätaren går inte att kalibrera eller ger konstiga värden: Byt elektrod!

Tillbehör
Våra buffertlösningar är färdigutspädda och spårbara för högst noggrannhet och bästa kvalité
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