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OBS VIKTIGT ! Alla pH-elektroder ska alltid förvaras blött när den inte används annars tar pH-
elektroden fort "slut". Helst ska den stå typ i en bägare med 3mol KCl-lösning eller buffertlösning eller vanligt 
vatten ( Ej Destvatten ). Efter avslutad mätning ska elektroden göras rent ordentligt ! Följer du detta 
förlänger du pH-elektrodens livslängd ordentligt. Slarvar man med rengöringen och förvaringen kan pH-
elektroden sluta fungera redan efter kort tid !

Hur man mäter pH och µS 
1. Sätt på mätaren och välj vad du ska mäta pH eller µS 
2. Doppa ner proben i provet som ska mätas men ej längre ned än max.nivån, men ej heller för lågt, 

vätskan måste nå över " mätsonderna " Se bilden !
3. Rör om försiktigt tills mätaren visar ett stabilt värde. OBS ! konduktivitetsvärdet som visas motsvarar 

värdet vid 25°.
4. Vid mätning av ett nytt prov ska man skölja proben först med det nya provet

Hur man kalibrerar pH 
1. Sätt på mätaren och välj pH
2. Doppa ner proben ca 3 cm i buffertlösning pH 7
3. Vänta tills ett värde har stabiliserat sig i displayen
4. Tag den lilla skruvmejseln och "skruva" ( den vänstra skruven för pH) försiktigt in så att 

värdet 7.0 syns i displayen

Hur man kalibrerar Konduktiviteten
1. Sätt på mätaren och välj µS
2. Doppa ner proben ca 3 cm i Konduktivitetskalibreringslösning 1 410 µS/cm vid 25° på 

lösningen vid annan temperatur på vätskan se flaskan ! 
3. Vänta några minuter tills värdet i displayen har stabiliserat sig 
4. Om så behövs korrigera värdet i displayen så att det står 1410 med hjälp av 

kalibreringsskruven för µS ( den vänstra)

Byte av elektrod
Använd en sexkantsnyckel för borttagning av skruven på sidan av mätaren

Batterierbyte
När siffrorna i displayen börjar bli svaga eller inget händer när du sätter på mätaren är det 
dags att byta alla batterier ( 3st x 1.5V LR44 ) !  
Lossa skruven på baksidan och ta bort locket på toppen av mätaren. Se till att batterierna 
blir rätt vända. Vid byte av batterier ska man alltid kalibrera om mätaren !
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