
pH och Konduktometer
HI-9811, HI-9812 och HI-9813

När mätaren är ny ska elektroden stå en timme 
i vanligt vatten för att aktiveras.

OBS ! Mätaren ska kalibreras när:

• Elektroden varit frånkopplad
• Efter en månads användning
• Efter mätning i aggressiva ämnen
• När extrem noggrannhet behövs

Hur man kalibrerar pH
1. Koppla på elektroden innan du sätter på 

mätaren

2. Sätt på mätaren genom att trycka på on-
knappen och ta av "hatten" på elektroden.

3. Häll upp buffertlösning pH7, pH4 eller pH10 
( ta den buffertlösning som kommer att ligga 
närmast resultatet på ditt mätprov) i en 
bägare.

4. Doppa ner elektroden i buffertlösningen ( ca 
4cm av elektroden måste stå i 
buffertlösningen) och rör om försiktigt, vänta 
några minuter

5. Justera med hjälp av pH-calibration-knappen, 
in det värde som buffertlösningen har

6. Nu är kalibreringen av pH klart

Hur man kalibrerar µS/ppm 
(EC/TDS)
1. Koppla på elektroden innan du sätter på 

mätaren

2. Sätt på mätaren genom att trycka på on-
knappen och ta av "hatten" på elektroden.

3. Häll upp kalibreringslösning 1 413µS/cm i en 
plastbägare (plast är bättre än glas !) Doppa 
ner elektroden i kalibreringslösningen ( ca 
4cm av elektroden måste stå i 
kalibreringslösningen) och rör om försiktigt för 
att vara säker på att inga luftbubblor finns vid 
elektroden. Vänta några minuter

4. Tryck på µS/cm och justera in värdet på 
kalibreringslösningen med hjälp av EC/TDS 
calibration-knappen

Hur man mäter pH
Se alltid till att mätaren är kalibrerad om t ex 
elektroden varit från kopplad etc
1. Tryck på ON-knappen

2. Tryck på pH-knappen
3. Doppa ner elektroden i provet ( ca 4cm av 

elektroden måste vara nerdoppad). Rör om 
försiktigt med elektroden så att värdet 
stabiliserar sig. Läs av.

4. Skölj alltid ren elektroden från ev beläggning 
etc efter mätning

Hur man mäter konduktivitet
Se alltid till att mätaren är kalibrerad om t ex elektroden 
varit från kopplad etc

1. Tryck på ON-knappen

2. Tryck på µS/cm- eller ppm (TDS)-knappen

3. Doppa ner elektroden i provet ( ca 4cm av 
elektroden måste vara nerdoppad). Rör om 
försiktigt med elektroden och se till att inga 
luftbubblor finns vid elektroden. 

4. Vänta 1-2minuter. Läs av värdet.

5. Skölj alltid ren elektroden från ev beläggning 
etc efter mätning

OBS ! I displayen syns µS vid valet av µS/cm-
knappen och vid valet av ppm(TDS)-knappen 
syns ingen symbol

Om endast "1" syns till vänster i displayen är 
mätprovet utanför mätområdet
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