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Viktigt! vi rekommenderar dig att läsa igenom 
hela bruksanvisningen innan användning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparering av syrehaltsgivaren 
 

Preparering enligt instruktion A ska alltid gö-
ras: 
 

• När syrehaltsgivaren/mätaren är ny   
• Vid byte av membran  
• När man fyllt på elektrolyt i membranet 
• Om man inte gjort någon mätning på ca 

1 vecka 
 

  

OBS! Om ingen mätning ska göras inom en 

vecka, ska elektroden inte förvaras med mem-
branet monterat på givaren. 

 

 

• Om givaren har kopplats från/ur mätaren 
• Vid batteribyte 

 

Instruktion A 
 

1. Ta bort det röd/svarta plastlocket 
eller mjölkvita skyddshatten eller 
membranet. Polera av eventuell bort 
oxidationen runt om på sensorn med 
den grova putsduken. Sensorns yta 
(gängorna) ska vara blank. Polera 
inte toppen på sensorn!  

Skölj sedan av sensorn med 
destillerat vatten. 
 

2. Häll i elektrolyt (HI -7041S) i 
det röd/svarta plastlocket upp 
till gängorna och skruva på 
locket igen på givaren. Låt stå i 
ca 5 minuter.  
 

3. Ta ett membran (HI-76407A). 
Häll i några droppar av elektro-
lytlösning (HI-7041S) i mem-
branet och skaka om så att membranet blir 
blött av elektrolytlösningen inuti. Häll sedan 
bort lösningen.  

 
4. Lägga i en O-ring inuti membranet och se till 

att O-ringen sitter ordentligt inne i membra-
net på översta ”klacken” strax nedanför 
gängorna. O-ringen får inte sitta snett. 
 

5. Fyll på med ny elektrolytlösning i membranet 
ända upp till kanten. 
 

6. Håll sedan membranet mellan tumme och 
pekfinger. Knacka försiktigt på sidorna av 
membranet (inte på själva membranet i bot-
ten) med en penna eller dylikt för att ta bort 
eventuella luftbubblor i membranet.  Det är 
väldigt viktigt att det inte finns några luft-
bubblor kvar i membranet. Kontrollera detta 
extra noga. Var inte nöjd med att det ser bra 
ut, knacka några extra gånger. Denna del är 
extremt viktig för mätresultatet. Var mycket 
noggrann och ta tid på dig. Ju noggrannare 
du är att få bort dessa luftbubblor desto 
bättre och tillförlitliga resultat blir dina mät-
ningar. Finns luftbubblor kvar när du ska 
göra en nollpunktskalibrering uppstår pro-
blem; det går inte då att kalibrera mätaren. 
 

7. Ta bort det röd/svarta plastlocket på givaren. 
Håll givaren lodrätt nedåt, skruva på mem-
branet medsols. En del av elektrolytlösning 
kommer nu att svämma över och är ett 
måste för att säkerställa att det inte kommer 
in någon luft. 
 

8. Anslut givaren till mätaren i uttaget på baksi-
dan av mätaren, tryck i kontakten och dra 
fast den gängade ringen.   
 

9. Efter denna preparering av givaren ska alltid 
en polarisering av givaren göras (se nästa 
sida polarisering). Efter polarisering av giva-
ren ska en 0-punktskalibrering (se instruktion 
B) göras. 

 

Förbered syrehaltstgivaren in-
nan Polariseringen 
 
 

OBS! Behåll den mjölkvita skyddshyl-
san/locket på under själva polariseringen.  
 

 

Allmänt 
Varje gång mätaren slås på med givaren inkopp-
lad startar polariseringsprocessen. Denna process 
är en föresättning för stabila mätningar med 
samma återkommande grad av noggrannhet.  
Med givaren ordentligt polariserad, ”konsumeras” 
syre ständigt. Detta genom att passera det käns-
liga membranet och därefter upplöses i elektrolyt-
lösningen. Om polariseringen avbryts, fortsätter 
elektrolytlösningen att berikas med syre tills den 
når jämvikt med den omgivande lösningen.  
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Detta ger felaktiga mätvärden. Om en mätning 
sker med en icke polariserad givare, visas syre-
halten av provlösningen samt eventuell syre som 
finns i elektrolytvätskan. Denna avläsning är na-
turligtvis felaktig.   

 

Polarisering av syrehalts-
givaren: 
 

1. Anslut syrehaltsgivaren till mätaren (Syre-
haltsgivaren ska vara preparerad enligt in-
struktion A) 
 

2. Sätt på den mjölkvita skyddshylsan/locket på 
syrehaltsgivaren 
 

3. Sätt på instrumentet genom att trycka på 
On/Off-knappen. Nu visas alla segment i 
displayen i några sekunder och följt med 
procentindikation på återstående batteritid. 
 

4. Efter några sekunder visas "Cond" "     " och 
"WAIT" blinkande i displayen om givaren är 
ansluten. Detta informerar användaren om 
att givaren befinner sig i automatisk polarise-
ring läge. 
 

5. När meddelandet försvinner är givaren pola-
riserad * 
 

6. Gör sedan en nollpunktskalibrering (se in-
struktion B) 

 

* Om givaren är urkopplad eller trasig, visas i 

displayen ”----" och "NO Probe" blinkar. 

 

Förbered syrehaltsgivaren för 
Nollpunktskalibrering  
 

Nollpunktskalibrering ska alltid göras: 
 

 När syrehaltsgivaren/mätaren är ny (gör in-
struktion A först och polariseringen) 
 

 När man bytt membran (gör instruktion A först 
och sedan polarisering) 
 

 När sista mätningen skedde för 1 vecka se-
dan eller tidigare (gör instruktion A först och 
polariseringen) 

 

Instruktion B 
 

Detta måste göras innan själva nollpunktska-
libreringen:  
 

 Se till att syrehaltsgivaren är preparerad enligt 
instruktion A och att syrehaltsgivaren sitter 
monterad på mätaren. 
 
 

 
 Polarisering av syrehaltsgivaren (se ovan). 

 

 Efter polariseringen ska man låta syrehalts-
givaren vila i minst 15 minuter (påslagen) 
innan man gör nollpunktskalibreringen 

 

Nollpunktskalibrering: 
 

När man har gjort ovan förberedelserna för noll-
punktskalibrering så ska man göra själva noll-
punktskalibreringen. OBS! Efter polariseringen 
av syrehaltsgivaren är det viktigt att man låter 
syrehaltsgivaren vila i 15 minuter 
 

1. Ta av den mjölkvita skyddshylsan/locket om 
den sitter på syrehaltsgivaren. 
 

2. Häll upp lite nollpunktslösning (HI-7040, 
Art.nr 7040) i en liten bägare/burk 
 

3. Sätt ner syrehaltsgivaren i bägaren med 
nollpunktslösningen och rör om med syre-
haltsgivaren i 2- 3 minuter. Syrehaltsgivaren 
måste vara i rörelse hela tiden. Lösningen 
skall täcka temperatursensorn på syrehalts-
givaren. 
 

4. Håll syrehaltsgivaren i fortsatt rörelse och 
tryck sedan på CAL-knappen nu blinkar ”     ” 
och ”NOT READY” i displayen*. 

 

5. Mätaren är nu i kalibreringsläget. När kalibre-
ringsresultatet är stabilt ställer mätaren in sig 
automatiskt på mättnadsvärdet. 
 

6. När kalibreringen är klar börjar ”CFM” blinka i 
displayen. Tryck då på CFM-knappen på mä-
taren för att konfirmera nollpunktskalibre-
ringen. 
 

7. Gör sedan en luftkalibrering direkt utan 
dröjsmål, se nedan Instruktion C 

 

* Om givaren är urkopplad eller trasig, visas i 

displayen ”----" och "NO Probe" blinkar. 

 

Luftkalibrering 
 

Luftkalibrering skall göras: 
 

 Efter en nollpunktskalibrering 

 Varje gång mätare slås på (efter polarisering-
en) 

 Ny syrehaltsgivare eller när syrehaltsgivaren 
varit urkopplad från mätaren 

 Man bytt membranet  

 Fyllt/bytt med elektrolyt  

 Vid byte av mätmiljö/plats 
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Instruktion C 
 

1. Har du precis gjort nollpunktskalibrering 
och mätaren är på (polarisering har 
gjorts): Skölj av syrehaltsgivaren med rent 
vatten för att få bort eventuellt nollpunktslös-
ning och torka av syrehaltsgivaren. Fortsätt 
till punkt 5. 
 

2. Har du precis gjort nollpunktskalibrering 
och mätaren är avstängd: Skölj av syre-
haltsgivaren med rent vatten för att få bort 
eventuellt nollpunktslösning och torka av sy-
rehaltsgivaren. Sätt på mätaren och vänta 
tills syrehaltsgivaren har polariserat sig (se 
ovan).  Vänta i minst 15 minuter. 
Fortsätt sedan till punkt 5. 
 

3. Om du inte har gjort nollpunktskalibrering 
och mätaren är på (polarisering har 
gjorts): Vänta i minst 15 minuter och ta se-
dan bort den vita skyddshylsan på syrehalts-
givaren. Tryck på CAL-knappen och använd 
piltangenten och välj 100 % kalibreringsläget 
och vänta några sekunder, då kommer ”     ” 
att synas i displayen och ”NOT READY” 
blinkar i displayen tills värdet är stabilt   
Fortsätt till punkt 6. 
 

4. Om du inte har gjort nollpunktskalibrering 
och mätaren är avstängd: Sätt på den och 
vänta tills mätaren har polariserat sig.  Vänta 
i minst 15minuter och ta bort den vita 
skyddshylsan på syrehaltsgivaren. Tryck på 
CAL-knappen och använd piltangenten och 
välj 100 % kalibreringsläget och vänta några 
sekunder, då kommer ”     ” att synas i dis-
playen och ”NOT READY” blinkar i displayen 
tills värdet är stabilt. 
Fortsätt till punkt 6. 
 

5. Tryck på CAL-knappen och använd piltan-
genten och välj 100 % kalibreringsläget och 
vänta några sekunder, då kommer ”      ” att 
synas i displayen och ”NOT READY” blinkar 
i displayen tills värdet är stabilt. 
 

6. När värdet är stabilt, efter ca 1 minut, börjar 
”CFM” att blinka i displayen. Tryck då på 
CFM-knappen för att konfirmera luftkalibre-
ringen. När man tryckt på CFM-knappen slår 
mätaren över till mätläget. Nu är mätaren 
klar för mätning. 

 

 
 
 
 
 

 
Att mäta syrehalten 
 

Syrehaltsmätare/syrehaltstgivaren ska vara 
preparerad, kalibrerad, etc. enligt ovan innan 
mätning. 
 

1. Se till att syrehaltstgivaren sitter i ordentligt i 
mätaren 
 

2. Om mätaren är avstängd ska den mjölkvita 
skyddshylsan sitta på syrehaltsgivaren fort-
sätt till punkt 4. 
 

3. Om mätaren är på och en polarisering re-
dan är gjord fortsätt till punkt 5. 
 

4. Tryck på ON/Off-knappen. Syrehaltsgivaren 
polariseras nu. Se avsnittet ovan: Så här 
polariserar man syrehaltsgivaren punkt 1-
6. 
 

5. Vänta i minst 15 minuter och ta sedan bort 
den mjölkvita skyddshylsan på syrehalts-
givaren. 
 

6. Gör eventuellt en Nollpunktskalibrering. Se 
avsnittet ovan: Nollpunktskalibrering In-
struktion B 
 

7. Gör en luftkalibrering. Se avsnittet ovan: 
Luftkalibrering Instruktion C 
 

8. Stoppa ner syrehaltstgivaren i vatt-
net/vattenprovet som man ska mäta. Mät-
vattnet/Vattenprovet ska vara i rörelse med 
en hastighet av minst 0.3m/s när man gör en 
mätning. Vid mätning i stillastående vatten 
eller vid liten rörlighet i vattnet, rör givaren så 
att vattnet cirkulerar ordentligt genom hålen 
på givaren använd gärna en magnetomrö-
rare om möjligt.  
 

9. Läs av provresultatet när timglaset i dis-
playen slocknat. Tryck på RANGE-knappen 
för att få resultatet i PPM eller i %. 
 

10. Ska du göra flera mätningar i samma 
närmiljö, stäng inte av instrumentet. 
 

11. Om du byter miljö, så ska man göra en ny 
Luftkalibrering av instrumentet på den nya 
platsen, enligt Instruktion C 
 

12. När mätningen är klar för dagen, stäng av 
instrumentet och sätt på den mjölkvita 
skyddshylsan på syrehaltsgivaren. 
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Kompensation av salthalten 
 

Om man vill att mätaren ska kompensera för 
salthalten gör på följande sätt: 
 

1. Gå in i SETUP-läget genom att trycka på 
SETUP-knappen och välj med hjälp av pil-
tangent-knappen (upp och ner) mätområde, 
SAL= salthalten. 
 

2. Tryck på CAL-knappen. ”CFM” och ett värde 
börjar blinka i displayen. 
 

3. Tryck på piltangent-knappen (upp och ner) 
till önskat värde, 0-80g/l. 
 

4. Tryck på CFM-knappen när du ställt in öns-
kat värde eller CAL-knappen för att ångra/gå 
ur detta läge. 

 

Kompensation av höjden 
över havet 
 

Om man vill att mätaren ska kompensera för 
höjden överhavet gör på följande sätt: 
 

1. Gå in i SETUP-läget genom att trycka på 
SETUP-knappen och välj med hjälp av pil-
tangent-knappen (upp och ner) mätområde, 
ALt= Höjden 
 

2. Tryck på CAL-knappen. ”CFM” och ett värde 
börjar blinka i displayen. 
 

3. Tryck på piltangent-knappen (upp och ner) 
till önskat värde, 0-4000m. 
 

4. Tryck på CFM-knappen när du ställt in öns-
kat värde eller CAL-knappen för att ångra/gå 
ur detta läge. 

 

Tips och underhåll 
 

Membranet (76407A)  
 

 Det är viktigt att membranet är fritt från 
smuts och skador. Inga märken får finnas på 
själva membranet. 
 

 Det måste finnas tillräckligt med elektrolyt i 
membranet och inga luftbubblor får finnas i 
membranet. 
 

 När man skruvar tillbaks membranet på sy-
rehaltsgivaren måste man se till att O-ringen 
i membranet sitter rätt. Inga luftbubblor får 
förekomma i membranet.  
 

 Vid byte av membran eller man bytt/fyllt på 
med elektrolyt måste instrumentet kalibre-
ras om (luftkalibrering och nollpunktska-
librering) 
 

 
Syrehaltsgivaren 
 

 När man tagit bort membranet och man ser 
att givaren längst ned (inte toppen) har fått 
en beläggning, oxiderat, gängorna ska vara 
blanka. Putsa då av gängorna (absolut inte 
på toppen) med en grov putsduk Tills gäng-
orna är blanka igen.  
 

 Efter detta måste instrumentet kalibreras 
om (luftkalibrering och nollpunktskalibre-
ring) 
 

 Se till att syrehaltsgivaren alltid har helt 
membran och fyllt med elektrolytvätska.  
 

Instrumentet måste kalibreras om (luftkalibre-
ring och nollpunktskalibrering): 
 

 När syrehaltsgivaren kopplats ifrån mätaren 

 Man bytt membranet  

 Fyllt på/bytt ut elektrolyten i membranet 

 Vid batteribyte 
 

Luftkalibrering ska göras: 
 

 Varje gång mätare slås på 

 Vid byte av mätmiljö/plats 

 Efter nollpunktskalibrering 

 Givaren kopplats ifrån mätaren  

 Man bytt membranet  

 Fyllt på/bytt ut elektrolyten i membranet 
 

Nollpunktskalibrering ska göras: 
 

 När sista mätningen skedde för 1 vecka se-
dan eller tidigare 

 Syrehaltsgivaren/mätaren är ny  

 Syrehaltsgivaren varit urkopplad från mäta-
ren 

 Vid byte av membran  

 Vid byte av elektrolyten eller när man fyllt på 
elektrolyt i membranet 

 När man gjort en nollpunktskalibrering måste 
man även göra en luftkalibrering 

 

Allmänt 
 

 För att gå ur kalibreringsläget under på-
gående kalibrering, tryck på CAL-knappen 

 Displayen kan bytas från avläsningar i % 
mättnad till mg/l genom att trycka på 
RANGE-knappen.  

 När givaren inte används och under polarise-
ring sätt på den mjölkvita skyddshyl-
san/locket som medföljer.  

 Om man inte ska göra någon mätning inom 1 
vecka eller längre, ska man inte förvara elek-
troden med membranet på 
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Salthalten påverkar koncentrationen löst 
syre i ppm, den minskar dess värde. Tabellen 
nedan visar den maximal syrelöslighet vid 
olika temperaturer och salthalt 
 

Höjden över havet påverkar koncentrationen 
löst syre i ppm, den minskar dess värde.  
Tabellen nedan visar den maximal syre-
löslighet vid olika temperaturer och höjder.

  
 
 
 
 


