
Bruksanvisning för pH-mätare 
HI-98140 – HI-98150

 
1 Uttag för adapter
2 RS323-kontakt
3 Elektrod-kontakt
4 Display
5 ON/OFF
6 ALT alternativ knapp
7 RANGE/GLP För att välja mätområde, att visa tid och 

datum och visa kalibreringsdata (med ALT-knappen).
8 CAL/CALT gå ur kalibreringsläget

9 ↓CFM  gå neråt eller Godkänna (med ALT-knappen)
10  LOG/RCL att lagra eller återkalla mätningar (med ALT-knappen) 

11 ↑FNC Flytta upp eller gå in i setup-läge (med ALT-knappen)
12 LIGHT/DEL Sätt på/av belysningen i displayen och ta bort lagrad data 

(med ALT-knappen)

Bra att veta
När man sätter på mätaren syns batteriets status eller om man använder 
en adapter ”LINE” i displayen i några sekunder.

För att spara på batterierna stängs mätaren automatisk av sig efter 
5 minuter om man inte har använt mätaren. Detta kan man välja bort i setup-programmet genom kod 20. För 
att återställa mätaren tryck på ON/OFF-knappen.

Man måste trycka ner och hålla ALT-knappen nere för att kunna använda alternativa knapparna: DEL, FNC, 
CFM, GLP, RCL, CALT-knapparna.

För att undvika skador på elektroden ta upp den från provet innan du stänger av mätaren.
Om mätaren är avstängd, ta loss elektroden från mätaren innan man sätter ner elektroden i 
förvaringslösningen.

Olika ”Setup” lägen
Detta används för att ändra statusen på datavärden i mätaren ex tid och datum.

1. Gå in i mätningsläget, tryck sedan ner ALT- och ↑FNC-knappen samtidigt 
2. Nu syns ”SET” i displayen och kod ”00” blinkar längst ner i högra hörnet på displayen.

3. Välj kod genom att trycka på ↑ eller ↓.

4. Tryck sedan på ALT och ↓CFM-knapparna samtidigt för att godkänna valet av koden.

Om man trycker på ALT och FNC innan man godkänt koden struntar mätaren i valet och återgår till 
normalläge.
Om man valt ”lösenordskyddad” syns ”PAS” i displayen och man måste knappa in lösenordet. 

Lösenord
Inställning av tid, datum och kalibrerings-alarm kan lösenordskyddas,  du måste slå in kod för att kunna 
ändra på dessa. Efter att mätaren har godkänt koden syns ”0000” i displayen.

• Om lösenordet är 0000 (fabriksintällt) tryck på ALT och CFM för att godkänna koden.

• Om lösenordet är något annat tryck på  ↑ eller ↓ tills rätt kod syns i displayen och tryck på ALT och CFM-
knappen för att godkänna varje siffra.

• Om lösenordet är felaktigt syns ”WRONG” i displayen och frågar efter lösenordet igen.

• Om lösenordet är rätt kan man gå vidare med att göra inställningar.
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Hur man ställer in de olika parametrarna
Efter mätaren har godkänt ev. lösenord blinkar nu, om man t ex valt tiden timmar i displayen. Ändra genom 
att trycka på ↑ eller ↓. Om man vill fortsätta att ändra t ex minuter trycker man på RANGE och minuterna 
blinkar ändra genom att trycka på ↑ eller ↓.

Tryck på ALT och CFM för att godkänna inställningen.

Om valet ej godkänns syns ”WRONG” i displayen i några sekunder och sedan frågar mätaren efter ett nytt 
”val”.

Om mätaren godkänner valet går mätaren till nästa parameter (frågar efter lösenordet om man valt detta)

OBS ! Om man tryck på ALT och FNC innan man godkänt, uppdateras inte denna parameter.

Kod Valmöjlighet Fabriksinställning
00 Instrumentets ID kod 0000 - 9999 0000
01 Aktuell tid 1 hh:mm 00:00
02 Aktuellt datum 1 dd:mm 01:01
03 Aktuellt år 1 YYYY 1998
10 Alarm för Kalibrering 01 – 99 dagar, OFF 07
20 Automatisk avstängning ON,OFF ON
21 Version nr
22 Batteri nivå test
99 Lösenord 2 0000 – 9999 0000

1 Mätaren kollar automatiskt 0≤hh23; 0≤mm59; 01≤dd≤28/29/30/31; 1998≤YYYY≤2097
2 För att ändra lösenordet måste korrekt kod användas först. Om man glömt koden måste man skicka in 
mätaren till oss.

Att mäta pH
Stoppa i pH-elektroden i mätaren och tryck på ON/OFF-knappen. Mätaren kollar nu automatiskt det lagrade 
kalibrerings-datan mot den anslutna pH-elektroden och ställer in sig på detta.

Om man inte har anslutit en pH-elektrod syns ”no probe” i displayen.

För bästa noggrannhet rekommenderas att ställa in alarmet för kalibrering på ett lämpligt tidsintervall och att 
då alltid kalibrera mätaren när det blinkar ”DATE” i displayen. 

För att mäta pH stoppar man ner pH-elektroden minst 4 cm ner i provlösningen, rör om försiktigt och läs av 
värdet när siffrorna har stabiliserat sig. Temperaturen syns i displayens nedre högra hörn. Mätaren 
kompenserar automatisk för temperaturen.

Om ”----” syns i displayen är värdet utanför mätområdet på pH-mätaren.

Ett blinkande värde betyder att pH-elektroden är ”död”. Dags att köpa ny elektrod.

Genom att trycka på RANGE-knappen kommer följande information upp i displayen:

• mV värde (endast HI98150-modellen) Byt till en ORP-elektrod.
• Tiden
• Dag – Månad
• År

Tryck på RANGE-knappen igen och man kommer åter tillbaks till 
pH-mätningen.



Notera när datum eller tiden syns i displayen kan man ändra dessa genom att trycka på ALT och FNC utan 
att vara i ”setup” läget.

Om man gör mätningar efter varandra i olika prov, rekommenderas att man sköljer elektroden med destillerat 
vatten (eller vanligt vatten) mellan mätningarna. 

Att mäta ORP (endast HI98150-modellen)

1. Byt till en ORP-Elektrod
2. Tryck på ON/OFF knappen
3. Doppa elektroden ca 4cm och rör om försiktig. Läs av värdet när siffrorna har stabiliserat sig. 

Genom att trycka på RANGE-knappen kommer följande information upp i displayen:

• Tiden
• Dag – Månad
• År

Tryck på RANGE-knappen igen och man kommer åter tillbaks till 
mV-mätningen.

Notera En ORP-elektrod kan inte mäta temperaturen

Att mäta temperaturen
Temperatursensorn är inbygg i pH-elektroden. Stoppa ner pH-elektroden i provet och vänta några sekunder. 
Tryck på ON/OFF -knappen och temperaturen syns i displayen.
Notera Om ”----” syns i displayen är mätvärdet utanför mätområdet

Att kalibrera pH

Allmänt
För bästa noggrannhet ska instrumentet kalibreras kontinuerligt. Vid vissa tillfällen kan en snabb kalibrering 

göras med  en enpunktskalibrering (välj en buffertlösning i närheten av beräknat värde på provet), men 
vi rekommenderar att ta för vana att göra tvåpunktskalibrering. Vid tvåpunktskalibrering välj en 
buffertlösning från någon ”grupp”: 

(4.01) (6.86/7.01)       (9.18/10.01)

T ex Används buffertlösning pH 7.01 kan man inte välja buffertlösning pH6.86 också. 

Om man beräknar att provet ligger mellan pH 0-7, börja med att kalibrera med buffertlösning 
pH 7.01 (eller 6.86) och ta sedan buffertlösning pH 4.01. Ligger det beräknade värdet mellan pH7 – 10 
används buffertlösning pH 10.01 (eller 9.18) som andra buffertlösning. Vänta tills värderna har stabiliserat 
sig, följ instruktionerna i displayen.

1. Skölj pH-elektroden med lite av den första buffertlösning eller rent vatten. Doppa ner pH-elektroden ca 4 
cm i t ex en bägare med buffertlösning pH7.01

2. Tryck på CAL-knappen när man är i pH-läget.
3. Om lösenordsfunktionen är aktiverat knappa in rätt lösenord.
4. Tryck ALT och CFM för att godkänna lösenordet eller tryck CAL för att gå ut.
5. Om lösenordet är riktigt syns ”7.01 pH” i nedre högra hörnet på displayen och till vänster ”BUF 1 ” och 

”CAL”. De översta värdet visar ett okalibrerat värde.

6. Välj första buffertlösningen pH 7.01 med hjälp av ↑ eller ↓
7. När ”CFM” blinkar är värdet stabilt och man ska nu godkänna första kalibreringen genom att:



Trycka på ALT och CFM.  Om allt är OK syns nu ”Stor” och den andra buffertlösning syns i diplayen. 
”WRONG” istället betyder det att det är fel på buffertlösningen.

8. (Vill man göra enpunktskalibrering tryck på CAL för att lämna kalibreringsläget och avsluta kalibreringen. 
Mätaren kontrollerar nu elektroden och påpekar ev. om att elektroden är gammal, ”old probe” eller ”dead 
probe” )

9. Tryck på ↑ eller ↓ för att välja den andra buffertlösningen i displayen syns ”BUF 2”
10.Skölj pH-elekroden med den andra buffertlösningen eller rent vatten.
11.Doppa ner pH-elektroden ca 4 cm i t ex en bägare med den andra buffertlösningen t ex pH 4.01
12.  När ”CFM” symbolen blinkar tryck på ALT och CFM-knapparna för att godkänna den andra kalibreringen.
13.Nu syns ”Stor” i displayen. Instrumentet kollar elektrodens parametrar och varnar för t ex gammal 

elektrod ”old probe” eller ”dead probe” ( i detta fall byt ut till färska buffertlösningar). Om allt är OK så är 
nu mätaren kalibrerad och går in i normal-läge.

Kalibrering felmeddelande
Om ”old probe” eller ”dead probe” eller ”WRONG” syns under kalibreringen, kontrollera elektroden och gå ur 
kalibreringsläget. Byt ut pH-elektroden om det inte går att kalibrera den igen.
Notera Se under ”GLP” för mer detaljer om ”old probe” eller ”dead probe” 

Loggnings funktion 
Tryck på LOG-knappen för att komma in i loggningsfunktionen. Nu syns ”Stor” och längst ner till vänster står 
”LOG” och till höger i displayen syns provnumret i några sekunder.
Genom att trycka på LOG-knappen kommer följande information, datum, tid, pH och mV (endast 98150), 
temperatur och ett meddelande om mätarens status.
Upp till 500 st prover kan sparas i minnet. När minnet är fullt och man tryckt på LOG-knappen, syns ”FULL” i 
displayen. Man måste då tömma minnet.

Att läsa av sina inloggade värden
Tryck på ALT och RCL-knapparna. Nu syns date överst i displayen och nederst numret på det sista provet i 
minnet. Om ”ZERO” syns finns inga sparade värden i minnet.

• Använd ↑ eller ↓ för att bläddra bland provsvaren i minnet.
• Tryck på RANGE för att titta på ett utvalt prov. Efter datumet kommer följande data i denna följd:

- År
- Tid
- pH-värde ”---” betyder utanför området eller ingen pH-elektrod har varit inkopplad. ”ORP” betyder att ORP-
elektrod varit inkopplad.
- mV-värde (endast 98150) ”----” Utanför området
- Temperatur ”----” Utanför området
- GLP meddelande

• Om man trycker på RANGE – knappen när man är i GLP – Ser man datum igen på samma prov.

• Om man trycker på upp och ned knapparna när man t.ex. tittar på pH-värdet, kommer direkt till nästa 
provs pH-värde.

• Det är alltid möjligt att återgå till normalläge genom att trycka på ALT och RCL.

Hur man tar bort Loggad data
Enstaka värden tar man bort genom att:

• Gå in i loggnings-läget och välj det utvalda värdet som ska tas bort

• Tryck på ALT och DEL ”CFM” börjar blinka och frågar om du godkänner borttagningen.

• Tryck ALT och CFM om du godkänner borttagningen

Notera Tryck ALT och DEL om du vill gå ur detta läge utan att ta bort några värden.



För att ta bort alla värden på en gång:

• Tryck på ALT och DEL när du är i normalläget. Nu ser man ”del All” rulla i displayen och när det är klart 
blinkar ”CFM” och då ska man godkänna denna borttagning.

• Tryck då ALT och CFM  för att godkänna borttagningen av alla mätvärden.

Notera Tryck ALT och DEL om du vill gå ur detta läge utan att ta bort några värden.

Notera om inga värden är sparade syns ”Zero” i displayen och går tillbaks till normalläge.

GLP (Good Laboratory Practice)
Är en funktion som håller reda på statusen på pH-elektroden t.ex. när den behövs kalibreras. 
I pH-elektroden finns inbyggt EEPROM där all kalibreringsdata lagras och läses av mätaren vid start.
Modellen HI-98140 och HI98150 kan automatiskt analysera data och talar om för användaren vad som är 
problemet klart och tydligt.

pH-elektrodens status
Efter avslutad kalibrering kontrollerar mätaren om elektrodens mV ligger mellan –30 och +30mV och 
lutningen är mellan 53.5 och 62 mV/pH. Om inte pH-elektroden uppfyller dessa värde kommer ”old probe” att 
rulla i displayen. Elektroden fungerar fortfarande men vi rekommenderar att försöka göra rent elektroden 
eller att byta ut den snarast.
Om värdena ligger utanför –60 och +60mV och lutningen utanför 40 – 70mV/pH då rullar ”dead probe” i 
displayen. Det avlästa värdet blinkar vilket tyder på att det inte är tillförlitligt.

Identifiering av pH-elektroden
När man sätter på mätaren kontrollerar den om en pH-elektrod är installerad, om inte rullar ”no probe” i 
displayen och ”-----” syns i fältet för mätvärdet. 
Om mätaren indikerar ”dead probe” då blinkar mätvärdet.
Mätaren kontrollerar bara elektroden när man startar mätaren. Om man behöver byta pH-elektroden stäng 
av mätaren först innan du byter till en ny när man har bytt ut pH-elektroden sätt på mätaren igen.

Alarm vid dags att kalibrera pH-elektroden
Det är möjligt att ställa in det antal dagar efter en ny kalibrering ska ske. Välj mellan 01-99 dagar. Vi 
rekommenderar att använda grundinställningen som är 07 dagar.  Sätt parameter ”OFF” om du inte vill 
använda denna funktion.
När man sätter på mätaren kontrollerar den om den inställda tiden har löpt ut. Om så är fallet
rullar ”Cal date” över displayen och ”date” blinkar. Det är alltså dags att kalibrera om mätaren.

GLP och RS232
All GLP elektroddata kan föras över om mätaren är inkopplad till PC via en seriell port RS232.

Sista kalibreringen
Sista kalibreringsdatan sparas automatiskt efter en korrekt kalibrering och man kan kontrollera den genom 
att trycka på GLP-kanppen. 

För att titta på sista kalibreringsdata av pH

• Tryck på ALT och GLP när mätaren är i pH-läget.

• Tryck på RANGE för att scanna de sista data i följande ordning:
1. Tiden för sista kalibreringen
2. Elektrodens offsett i mV (”OFF” försvinner i displayen)
3. Elektrodens slope i mV/pH (”SLP” försvinner i diplayen)
4. Första kalibreringslösningens värde
5. Andra kalibreringslösningens värde (bara om tvåpunktskalibrering har gjorts)
6. Mätaren återgår sedan till normalläge.



Notera om man vill gå ut detta läge utan att se dessa uppgifter tryck på ALT och GLP.

Bakgrundsbelysning av displayen.
Tryck på LIGHT en gång och för ännu mer belysning tryck två gånger. 
Notera om batterierna börjar bli dåliga fungerar inte denna funktion bara för att man ska spara på batterierna. 
”BATT” syns då i displayen. Stäng av upplysningen genom att trycka på LIGHT tills belysningen slocknat.

pH-elektroden
Notera: Ta alltid upp elektroden från provlösningen innan du stänger av mätaren. Koppla ifrån elektroden 
från mätaren innan du ställer den i förvaringslösning.

Förberedelse av pH-elektroden
Tag av ”hatten” på elektroden längst ner. Det salt som ev. syns på elektroden är fullt normalt, Sköljs bort 
med vatten. Transporten kan göra att små bubblor finns i elektroden ta bort dessa genom att skaka ner 
elektroden försiktig precis som man gör med en febertermometer. 
Ställ elektroden i förvaringslösning HI70300 eller vanligt vatten minst en timme innan den börjar användas.

Förvaring av pH-elektroden
Förvara aldrig en elektrod torrt utan ställ den i förvaringslösning HI70300 (KCl) eller vanligt vatten. Vår 
elektrodflaska art.nr. 1875 passar utmärkt men en vanlig bägare/mugg går bra.

Allmän skötsel av pH-elektroden
Kontrollera att kabeln på elektroden är hel och intakt och att elektroden är hel, inga sprickor etc.
Se till att de påfyllnadsbara pH-elektroder har elektrolyt upp till minst 1 cm nedanför påfyllnadshålet på 
elektroden. 

Rengöring av pH-elektroden 
Mellan varje mätning och efter sista, bör man skölja elektroden med dest.vatten. 
Någon gång kan elektroden behövas rengöras genom att doppas i några sekunder i 
t ex 30% saltsyra. Om det t ex tar extra lång tid att få stabila resultat kan detta hjälpa. Skölj därefter av 
elektroden med dest.vatten och torka av. 
Om man gör mätningar i proteinrika-, oorganiska- eller oljefettlösningar, finns speciella lösningar för 
rengöring, se tillbehör längst ner. Skölj därefter av elektroden med dest.vatten och torka av.

Driftstörningar

? värden upp och ner: Gör rent elektroden, kontrollera så att de påfyllnadsbara pH-elektroder har 
elektrolyte minst 1cm nedanför påfyllnadshålet på elektroden. 

Torr elektrod: Pröva att ställ elektroden i förvaringslösning HI-70300 i minst en timme.
Drivande värden: Ställ elektroden i varm elektrolyt HI-7071 så den täcker kulan längst ner på 

elektroden i en timme skölj sedan elektroden i destillerat vatten. Byt ut 
elektrolyten, HI-7071 i elektroden mot ny fräsch. 

Låg respons: Gör rent elektroden
Ingen respons: Kontrollera elektroden så inga sprickor eller bubblor finns i elektroden, om inte 

byt elektrod !
Långsam respons/ Ställ ner elektroden i rengöringslösning HI-7061 i 30 minuter, skölj
våldsam drift: noga med destillerat vatten och följ sedan anvisningarna under ”Rengöring av 

pH-elektroden”.
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