
pH-Grochek med lång elektrod
HI- 981408

OBS! Det är helt normalt med de ev. vita 
kristallerna vid elektroden. Skölj elektroden i  
vatten så försvinner det.

 
1. Upphängningsögla
2. Display
3. Kalibreringsskruv 
4. ON/OFF knapp
5. DIN-kontakt
6. Svart gummi skydd
7. Elektrod 
8. ”Skyddshatt”

Att mäta pH
1. Sätt på mätaren genom att trycka på on/off-

knappen
2. Ta bort ”hatten” längst ner på elektroden och 

doppa ner elektroden i provlösningen.
3. Läs av värdet när siffrorna har stabiliserats sig 

i displayen

OBS ! Elektroden måste vara nerdoppad 3 cm 
i lösningen 

Hur man kalibrerar mätaren
Man ska alltid kalibrera mätaren:
a) Om man har bytt elektroden
b) Efter mätningar i aggressiva kemikalier
c) När mycket hög noggrannhet krävs
d) En gång i månaden
e) Vid batteribyte
f)  Vid grovrengöring (se skötsel av elektroden)

Kalibreing:
1. Doppa ner elektroden i Buffertlösning 7.01 

(minst 3  cm) 
2. Sätt på mätaren
3. Rör om försiktigt
4. När siffrorna har stabiliserat sig vrid på ”CAL”-

knappen tills 7.0 syns i displayen
5. Mätaren är nu kalibrerad

OBS ! Istället för buffertlösning 7.01 kan man 
använda 4.01 om mätresultatet  beräknas ligga 
närmare pH 4

Hur man sköter elektroden
1. När man mätt klart skölj rent elektroden med 

vatten. 
2. Häll lite förvaringslösning HI-70300 eller 

buffertlösning pH 7 i ”hatten” och sätt på den 
på mätaren. Ska man inte använda den på 
länge ( en vecka eller mer) låt elektroden stå i 
en bägare med förvaringslösning 70300 eller 
buffertlösning pH 7. Elektroden får inte 
förvaras i destillerat vatten.

3. Om man av misstag låtit elektroden förvarats 
torrt, pröva att ställa elektroden i 
förvaringslösning HI-70300 eller buffertlösning 
pH 7 i några timmar.

4. För att minimera nedsmutsning av elektroden 
och för att förlänga elektrodens livslängd bör 
elektroden göras rent ordentligt en gång i 
månaden. Använd rengöringslösning HI-7061 
och låt elektroden stå i lösningen  ca ½ timme 
eller doppa elektroden i t ex 30 % -saltsyra i 
några sekunder. Efter detta ska man alltid 
kalibrera om mätaren.

Hur man byter elektrod
1. Dra ”ner” det svarta gummit på elektroden. 

Skruva loss den gamla elektroden med hjälp 
av ”skruvringen”

2. Koppla ihop mätaren och elektroden. Se till att 
stiften kommer framför hålen på elektroden.

3. Skruva fast elektroden ordentligt med hjälp av 
”skruvringen” på elektroden. Dra ”upp” det 
svarta gummit på elektroden över kopplingen. 

Batteribyte 
1. Om man inte kan kalibrera mätaren, siffrorna 

är svaga i displayen eller att om man inte kan 
sätta på mätaren då är det dags att byta 
batterier.

2. Skruva loss skruvarna på baksidan byt ut 
batterierna (2 st Alkaliska 1.5V AA).

3. Kalibrera om mätaren

Tillbehör 
Art.nr Benämning
7007 Buffertlösning pH 7.01 460ml
7004 Buffertlösning pH 4.01 460ml
7061 Rengöringslösning 460ml
70300 Förvaringslösning 460ml
10090 Alkaliska Batterier 1.5V  AA
1219 Utbytes elektrod
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