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Mätområden:   
 

pH 6,5– 8,5 pH  
 

Fritt klor 0,00 – 5,00 mg/l  
    

Total klor 0,00 – 5,00 mg/l  
 

Mätning av Klor 
 

OBS! Kyvetten måste vara ren från smuts och 
fingeravtryck. Mätaren har automatisk avstängning 
efter 10 minuter när man inte har använt mätaren. 

 
1. Tryck på ON/OFF-knappen.  
 

2. Displayen visar nu ”- - - -”  och det 
senast använda mätområdet dvs. 
”P1” (pH), ”P2” (Fritt klor) eller ”P3” (Totalt klor). 
 

3. Välj område med RANGE/GLP/▲-
knappen. Den blinkande ”ZERO”-
symbolen betyder att instrumentet 
behöver nollpunktkalibreras, vilket 
beskrivs nedan. 

 

4. Fyll en kyvett med prov-
lösningen (10ml) upp till 
markeringen. Skruva på 
locket ordentligt på kyvetten.  

 

5. Placera kyvetten i mätaren och vrid den tills det 
tar emot. Markeringen på kyvettlocket ska då 
stå framför märket på mätaren. 

 

6. Tryck på ZERO/CFM-knappen. Nu 
visas lamp- och kyvettikonen på 
displayen.  

 

7. Vänta några sekunder och  ”-0.0-” syns i 
displayen. Mätaren är nu nollpunktskalibrerad 
och klar för mätning. 

 

8. Ta upp kyvetten igen och tillsätt reagensen för 
den parameter som ska mätas enligt nedan. 
 

Fritt klor: 1 påse av HI-93701-0 
 

Totalt klor: 1 påse av HI-93711-0 
 

9. Sätt på locket och skaka om. 
 

 

 

10. Sätt ner kyvetten i mätaren enligt punkt 4 och 
tryck och håll READ/►/TIMER-
knappen intryckt i 3 sekunder. 
Displayen visar nu en nedräkning 
innan mätning, som avslutas med 
en ljudsignal.  

 

11. Läs av resultatet i mg/l 
 

OBS! Fritt och totalt klor måste således mätas vid 
två separata mätningar  

 
Mätning av pH 
 

OBS! Kyvetten måste vara ren från smuts och 
fingeravtryck. Mätaren har automatisk avstängning 
efter 10 minuter när man inte har använt mätaren. 

 
1. Tryck på ON/OFF-knappen.  

 

2. Displayen visar nu ”- - - -”  och det 
senast använda mätom-rådet dvs. 
”P1” (pH), ”P2” (Fritt klor) eller ”P3” (Totalt 
klor). 
 

3. Välj vid behov område ”P1”med 
RANGE/GLP/▲-knappen. Den 
blinkande ”ZERO”-sumbolen 
betyder att instrumentet behöver 
nollpunktkalibreras, vilket beskrivs under 
nedan. 
 

4. Fyll en kyvett med prov-
lösningen (10ml) upp till 
markeringen. Skruva på 
locket ordentligt på 
kyvetten.  
 

5. Placera kyvetten i mätaren och vrid den tills det 
tar emot. Markeringen på kyvett-locket ska då 
stå mitt emot markeringen på mätaren. 
 

6. Tryck på ZERO/CFM-knappen. Nu 
visas lamp- och kyvettikonen på 
displayen.  
 

7. Vänta några sekunder och  ”-0.0-” syns i 
displayen. Mätaren är nu nollpunkts-kalibrerad 
och klar för mätning. 
 

8. Ta upp kyvetten igen och tillsätt: 
 

pH: 5 droppar av HI-93710-0 
 

9. Sätt på locket och skaka om. 
 

10. Sätt ner kyvetten i mätaren enligt 
punkt 4 och tryck på 
READ/►/TIMER-knappen. 
 

11. Läs av resultatet i mg/l 
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Meddelande i displayen 
 
Vid nollpunktskalibrering 
 

 

För mycket ljus för att 
genomföra en mätning. 
Kontrollera att nollprovet 
gjorts på rätt sätt. 
 
 
 

För lite ljus för att genomföra 
en mätning. 
Kontrollera att nollprovet 
gjorts på rätt sätt. 
 

 
 
Inget ljus. Kontrollera att 
provet inte är förorenat av 
smutspartiklar. 
 

 
Vid avläsning av prov 

 
 
Prov och nollprov är 
förväxlade. 
 
 
 
 
 
Zero: Inget nollprov har 
genomförts. 
 
 

 
 
Värdet under mätområdet. 
Kontrollera mätproceduren 
och att du använt samma 
kyvett för nollprov och 
mätning. 
 
 

Värdet över mätområdet. 
Kontrollera mätproceduren 
och att du använt samma 
kyvett för nollprov och 
mätning. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Övriga varningar 
 

 
För mycket externt ströljus. 
Kontrollera att kyvettens lock 
är påsatt och vridet i rätt läge 
 
 

 
 
 
Instrumentet väntar på att 
dess ljuskälla skall kylas av. 
 
 

 
 

 
Batteriets nivå är låg och 
måste bytas snart. 
 
 

 
 
Batteriet slut och måste bytas 
för att kunna genomföra fler 
mätningar. 


