
Salthaltsmätare
HI-931100, HI-931101 och HI-931102

Att kalibrera mätaren
Vi rekommenderar att kalibrera mätaren ofta för 
bästa noggrannhet. 
1 Sätt på mätaren.

2 Doppa ner glas-elektroden i 3.0g/l NaCl lösning 
(HI 7083), för mätaren HI931100 och 931102. 
För mätaren HI931101 ska 2.3g/l Na-lösning 
(HI 8080) användas.

3 Tryck på  CAL -knappen,  BUF-symbolen 
blinkar nu i displayen. När mätaren känner igen 
kalibreringslösningen (vilket ibland sker 
omedelbart) slutar BUF att blinka, och nu 
blinkar endast             (inuti BUF-symbolen), tills 
dess att elektroden har stabiliserat sig. När 
elektroden har stabiliserat sig syns CON i 
displayen. Tryck då på  CFM -knappen för att 
konfirmera  (godkänna ) kalibreringen. Nu kan 
man genom att trycka på  CAL  knappen 
avbryta kalibreringen (Enpunktskalibrering). 
För att få ännu bättre noggrannhet kan man 
fortsätta med att göra en tvåpunktskalibrering:

Mätaren HI931100 och HI931102
Tryck på  BUF -knappen och stoppa ner 
elektroden i någon av följande lösningar: 
(beroende på vilket område som passar bäst på 
det som skall mätas)
 

1 30g/l NaCl-lösning (HI7085)
2 58.4g/l NaCl-lösning (HI 8084)
3 3.84 g/l NaCl-lösning (HI8088)

Mätaren HI931101
• Tryck på  BUF -knappen och stoppa ner 

elektroden i någon av följande lösningar: 
(beroende på vilket område som passar bäst 
på det som skall mätas)

1 0.230g/l Na-lösning (HI8087)
2 2.3g/l Na-lösning (HI8080)
3 23g/l Na-lösning (HI8086)

Tryck igen på  BUF -knappen tills rätt värde visas i 
displayen (30.0 för HI931100)
Om mätaren inte godkänner buffertlösningen (för 
gammal eller på annat sätt felaktig) fortsätter det 
att blinka BUF i displayen, annars blinkar det 
endast            (inuti BUF-symbolen) vilket betyder 
att mätaren håller på att stabilisera sig. När 
mätaren har stabiliserat sig syns CON i displayen, 
tryck då på  CFM  för att godkänna kalibreringen. 
Tvåpunktskalibreringen är nu färdig och mätaren 
är klar att användas.

Underhåll av elektroden 
• Var noga att rengöra elektroden med vatten 

efter varje mätning . Emellanåt bör den göras 
ren med speciella lösningar. 

• Vid mätningar i organiska lösningar använd 
HI8077-lösning. Häll lösningen på en trasa och 
torka av elektroden. Vid väldigt ”smutsiga” 
elektroder, skölj elektroden i rikligt med vatten, 
låt de stå några timmar i HI8084-lösning eller 
för mätaren HI931101 lösningen HI8080 2.3g/l 
lösning. 

 
• Vid mätningar i  proteinrika ämnen ska 

elektroden torkas av med lösningen HI8073 
och vid väldigt ”smutsig” elektrod skölj den i 
vatten och låt elektroden stå i lösningen 
HI8084 i några timmar. 

Förvara alltid elektroden blött t.ex. i 
rengöringslösning eller vanligt vatten (ej  
dest.vatten).

Om så behövs fyll på elektroden med HI8093-
lösning.

Ta bort ev. salter på glaselektrodens kula, före 
mätningen med vatten. 

Lösningar till HI 931100 och HI 931102
HI 8088 = 5.84g/l NaCl
HI 8084 = 58.4g/l NaCl och rengöringslösning 

och förvaringslösning
HI 8089 = 125g/l NaCl
HI 8077 = Rengöringslösning vid organisk olja
HI 8073 = Rengöringslösning vid protein

Lösningar till HI 931101
HI 8080 = 2.3g/l Na och rengöringslösning och 

förvaringslösning
HI 8086 = 23g/l Na
HI 8087 = 0.230g/l Na
HI 8077 = Rengöringslösning vid organisk olja
HI 8073 = Rengöringslösning vid protein
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