
Konduktivetetsmätare med termometer
HI-98311 och HI-98312 

Mätning av konduktivitet
1 Ta bort den svarta "hatten"
2 Tryck på ON/OFF/MODE-knappen och håll nere i 2-3 sekunder. Nu syns en mängd siffror och symboler 

under några sekunder, därefter visas batteri status i % och strax därefter övergår mätaren i det normala 
mätläget.

3 För att gå in i mätläget för konduktivitet, tryck på SET/HOLD-knappen tills µS eller mS syns högst upp i 
displayen.

4 Doppa ner mätaren 3-4 cm i provlösningen. Rör om lite och vänta några sekunder. När "" uppe i 
vänstra hörnet av displayen försvinner är mätvärdet stabilt; Läs då av värdet av konduktivitet och 
temperaturen på provet.

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

Kalibrering av konduktiviteten
1 Sätt på mätaren genom att trycka på ON/OFF/MODE- knappen och håll den nere i 2-3 sekunder och 

släpp sedan knappen. Gå in mätläget för Konduktivitet genom att trycka på SET/HOLD-knappen tills det 
står det µS eller mS upp till höger i displayen. Man är nu inne i mätläget för konduktivitet.

2 Tryck på ON/OFF/MODE knappen igen och håll den nere; Först kommer OFF upp i displayen och 
sedan CAL, då släpper man knappen. Nu visas ”1413 USE” (på HI-98311-modellen) eller ”12.88 USE” 
(på HI-98312-modellen) och ”CAL” blinkar i vänstra hörnet.

3 Doppa ner mätaren ca 3-4 cm i kalibreringslösning 1413µS/cm om du har HI-98311eller 12.880µS/cm om 
du har HI-98312. Mätaren kalibrerar sig nu automatisk. Efter en liten stund syns OK hastig i displayen och 
går sedan in i ”normalläget” (mätläget). Nu är mätaren kalibrerad och klar för dina mätningar. 

Att ”frysa” mätvärdet
Vill man ”frysa” mätvärdet trycker man på SET/HOLD-knappen i 2-3 sekunder; nu syns HOLD och pH-värdet 
i displayen. Tryck på vilken som helst knapp för att återgå till normal-läge.

Byte av batterier
När batteristatusen, vilken visas varje gång man sätter på mätaren, är ca 5% eller när symbolen
-             +  syns nederst i vänstra hörnet på displayen ska man byta batterierna.

OBS! Om batterierna är väldigt dåliga stängs mätaren av omg. 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! Mätaren har automatisk avstängning efter ca 8 minuter.

Tillbehör
Artnr Artikel Art.nr Artikel
73311 Utbytbar elektrod 73128 ”Mejsel” för att byta elektrod
7031 Kalibreringslösning 1413µS   500ml 1011 Batterier LR44/A76 1.5V
7030 Kalibreringslösning 12880µS 500ml 70031P Kalibreringslösning1413µS engångspåsar 25st

70030P Kalibreringslösning12880µS engångspåsar 25st
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