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När testaren är ny ska pH-elektroden aktiveras 
Ta av den svarta hatten som skyddar elektroden, det är helt normalt om det finns vita kristaller i hatten eller 
runt elektroden. Skölj försiktigt bort dessa kristaller. För aktivering av elektroden: Ställ testaren i förvarings-
lösningen HI-70300 (alt. vanligt vatten) i 6-8 timmar innan första kalibrering. Var noga med att lösningen 
täcker elektroden. Först efter denna aktivering kan testaren kalibreras. Kalibrering bör sedan ske frekvent. 
Tänk på att pH-elektroden aldrig bör torka ut, utan förvaras blöt! 
 

Kalibrering av pH-testaren 
  

Observera att testaren alltid ska kalibreras med färska buffertlösningar från 
HANNA Instruments, annars kan tillförlitligheten och funktionen ej garanteras! 
 

1 Ta av den svarta hatten 
 

2 Starta upp testaren genom att trycka in /MODE -knappen, håll nere i någon 
sekund och släpp därefter knappen. Nu syns massor av siffror och symboler 
i några sekunder, sedan syns batteristatus i %, sedan kommer ”normalläget” 
(mätläget) upp. Knappen kan vara lite trög. 

 
 

3 Tryck in /MODE -knappen igen och håll den nere; Först kommer OFF upp i 
displayen och sedan CAL, då släpps knappen. Nu visas 7.0 (alt. 7.01) och 
USE i displayen (som ibland snabbt övergår till REC) vilket betyder att 
testaren är redo för kalibrering.  

 
  

4 Doppa ner testaren ca 3-4 cm i buffertlösning pH 7.01. Då visas 7.0 (alt. 
7.01) och USE (ibland REC) och CAL blinkar i vänstra nedre hörnet. Efter en 
liten stund kommer 4.0 USE (alt. 4.01 USE) upp på displayen. Ta upp 
testaren och torka av eller skölj elektroden innan neddoppning i den andra 
buffert-lösningen. Stoppa ner testaren i nästa buffertlösning pH 4.01 (eller 
pH 10.01 om mätning ska ske i lösningar som ligger över pH 7). Nu visas 4.0 
(alt. 4.01 eller 10.0 (alt. 10.01) och USE (ibland REC) i displayen och när testaren godkänt den valda 
buffertlösningen kommer OK upp i displayen i 1 sek och går sedan in i ”normalläget” (mätläget). Nu är 
testaren kalibrerad och klar för dina mätningar.  

 

Mätning/provtagning  
 

1 Ta av den svarta hatten 
 
 

2 Starta upp testaren genom att trycka in /MODE -knappen, håll nere i någon sekund och släpp 
därefter knappen. Nu syns massor av siffror och symboler i några sekunder, sedan syns batteristatus i 
%, sedan kommer ”normalläget” (mätläget) upp. 

 
 

3 Doppa ner testaren 3-4 cm i provlösningen. Rör om lite och vänta några sekunder.  
 

 

4 När symbolen  uppe i vänstra hörnet av displayen försvinner är mätvärdet stabilt. Läs av 
mätvärdena pH och temperatur på provet i det högra hörnet av displayen. 

 
 

5 Stäng av mätaren genom att hålla in /MODE -knappen. Nu syns OFF i displayen, släpp då knappen 
och efter en liten stund försvinner OFF. 

 
Att ”frysa” mätvärdet 
Frys mätvärdet genom ett längre tryck på SET/HOLD-knappen, nu syns HOLD och pH-värdet i displayen. 
Tryck på vilken som helst knapp för att återgå till normal-läge. 
 

OBS! Mycket viktigt att rengöra pH-elektroden efter varje mätning  
 

Skötsel av pH-elektroden för lång hållbarhet 
Tänk på att elektroden är känslig och mår bäst av att hållas ren och ständigt blöt. Efter varje utförd mätning 
ska elektroden sköljas av med rent vatten. Vid avslutad mätning och innan förvaring ska elektroden alltid 
rengöras med rengöringslösning HI 7061. Ställ testaren i rengöringslösningen ca 30 min. Vid mätningar i t ex 
olje-, protein- eller oorganiska lösningar rekommenderas rengöring i speciallösningar enligt följande:  

- Rengöringslösning för oljor HI 7077 
- Rengöringslösning för protein HI 7073.  
- Rengöringslösning för oorganiskt medel HI 7074 
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Förvaring av pH-testaren 
Vid förvaring av mätaren en längre tid t ex under natten, dagar, veckor etc:   
Ställ alltid mätaren, utan den svarta hatten, i t ex en bägare med förvaringslösning, HI 70300 (ej dest. 
vatten). Var noga med att elektroden täcks av lösningen. Vid längre förvaring ska lösningen bytas ut, så ej 
tillväxt eller avdunstning sker. 
  

Vid transport till eller från mätplatser etc: 
Häll i lite förvaringslösning HI 70300 (alt. vanligt vatten, ej dest.vatten) i den svarta hatten.  

 
Rekommendationer om kalibrering 
Kalibrering ska göras med jämna mellanrum.  
Generellt gäller:  
Helst varje dag och detta är speciellt viktigt vid mätningar i mycket sura eller alkaliska lösningar.  
Minst en gång i månaden vid mätning i naturligt vatten. 
Alltid vid batteribyte eller byte av elektroden.  
Använd alltid färsk buffertlösning och häll alltid bort buffertlösningen efter varje kalibrering. 
 

Vi rekommenderar tvåpunktskalibrering  
Använd två olika buffertlösningar (t ex pH7.01 och pH4.01 eller 7.01 och 10.01) för bästa noggrannhet.  

 
Byte av elektroden 
pH-elektroden kan lätt bytas ut med hjälp av den medföljande svarta mejseln.  
Stoppa in mejseln i elektroden och vrid motsols, se bild.  
Sätt in den nya elektroden genom att vrida medsols. 

 
Byte av batterier 
När batteristatusen, som visas på displayen vid uppstart, 
understiger 90% ska batterierna alltid bytas. 
 
OBS! Tänk på att testaren kan visa fel mätvärde vid för 
låg batterinivå.  
Om batterierna är väldigt dåliga stängs testaren av 
omgående eller går ej att sätta på.  
 
Skruva upp de fyra skruvarna på locket i toppen på instrumentet. Byt ut alla batterierna. Vänd batterierna 
rätt! Om man har displayen mot sig ska + på batterierna vara till vänster. Tryck till batterierna så de kommer 
på plats ordentligt. Skruva fast locket igen. Man måste kalibrera om mätaren vid batteribyte! 
 

OBS! Testaren stängs automatisk av efter ca 8 minuter. 
 

Felmeddelanden i displayen 
WRNG: 
Vid kalibrering – Ej tillräckligt snabb vid byte från buffert 7.01 till 4.01, fortsätt bara så känner testaren av 
med automatik 
Dåliga batterier – Byt Batterier 
Fel eller dålig buffertlösning – Använd alltid rätt buffertlösning som ej är kontaminerad eller för gammal 
Elektroden smutsig eller slut – Var noga med skötseln av elektroden. Tänk på blöthållning och rengöring  

 
Service – Garanti 
 

För att garantin ska gälla får ingrepp i mätaren ej göras av annan än av MAKAB rekommenderad 
serviceavdelning. 


