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ALLMÄNT 
 

 Sätt i givaren på mätaren och skruva fast ringen ordentligt. Ta av skyddshatten längst ner på givaren 
före mätning.  

 

 Sätt på mätaren genom att trycka på  on/off/mode -knappen då syns alla siffror etc i några sekunder och 
efter detta visas kvarvarande kapacitet på batteriet t.ex. %100 BATT 

 

 När man stänger av mätaren tryck på  on/off/mode -knappen när man är i själva mätningsläget 
 

 Kontrollera batteriet genom att trycka ned  on/off/mode -knappen i 2 sekunder nu syns batteriets nivå.  
 

 För att växla mellan de olika områdena Tryck på  SET/HOLD  knappen. OBS! Temperaturen syns alltid. 
 

 Genom att hålla ner knappen  SET/HOLD  i några sekunder tills HOLD syns i displayen kan man ”frysa” 
mätvärdet. Tryck på vilken som helst knapp för att komma tillbaka för normala mätningar. 

 

 Kalibrering bör alltid göras vid batteribyte och när givaren/elektroden varit urkopplad. 
 

pH-mätning  
 

pH-elektrodern levereras torr, därför måste man aktivera den, ställ den i t ex buffertlösning 7 i någon timme. 
OBS! Efter detta ska man aldrig låta elektroden torka ut, ha den stående i  vanligt vatten eller KCl. 
 

1. Stoppa ner elektroden ca 3-4 cm ner i lösningen som ska mätas. 
 

2. Välj pH-läge genom att trycka på  SET/HOLD -knappen. 
 

3. Rör runt elektroden försiktigt i provet och vänta tills O symbolen försvinner i displayen. 
 

4. I displayen ser man nu pH värdet automatisk temperaturkompenserat och dessutom aktuell temperatur. 
 

5. Om man gör flera mätningar i rad ska man skölja rent elektroden med dest. vatten mellan mätningarna 
om möjligt, för bästa resultat. 

 

Kalibrera pH 
 

Hur man kalibrerar 
 

1. Sätt på mätaren med  ON/OFF/MODE -knappen välj område pH genom att trycka på  SET/HOLD -
knappen tills du kommer till pH. 

 

2. Håll ned  ON/OFF/MODE -knappen i ca 3 sekunder tills OFF försvinner och CAL kommer upp i 
displayen släpp knappen. I displayen syns pH7.01 USE (eller pH6.86 USE om man valt den buffert se 
nedan). 

 

Med denna mätare kan man antingen göra enpunktskalibrering eller tvåpunktskalibrering. Vi rekommenderar 
tvåpunktskalibrering för bästa noggrannhet ! 
 
Enpunktskalibrering: Stoppa ner elektroden 3-4cm i buffertlösning t ex pH 7.01 (eller 4.01/10.01) efter 
några sekunder kommer OK upp i displayen. Mätaren är nu kalibrerad. Om man använde buffert 7.01 får 
man trycka på  ON/OFF/MODE  -knappen för att komma tillbaks till ”pH-mätning”.  
 

Tvåpunktskalibrering: Placera elektroden i buffertlösning pH 7.01(eller pH6.86 om man valt detta) efter 
några sekunder syns pH 4.01 USE. Då ska man placera elektroden i en andra buffertlösning tex pH 4.01 
(eller pH 10.01 om mätvärdena kommer att ligga över 7.01),  efter några sekunder  syns OK i displayen. 
Mätaren är nu kalibrerad och går nu själv tillbaks till ”mätningsläget”. 
 
Att välja andra kalibreringsvärden 
 

1. Sätt på mätaren genom att trycka på  ON/OFF/MODE -knappen 
 

2. Tryck fram till pH-läget genom att trycka på  SET/HOLD -knappen tryck därefter ner  ON/OFF/MODE -
knappen i ca 6 sekunder först syns OFF sedan CAL och efter ett tag syns  TEMP° i displayen släpp då 
knappen och Tryck ner  ON/OFF/MODE -knappen igen.  Nu syns 7.01 BUFF i displayen, detta betyder 
att mätaren själv kommer att känna igen buffertlösningarna: pH 7.01 och pH 4.01 och pH 10.1 Genom 
att trycka på  SET/HOLD -knappen kan man välja andra buffertar som man vill kalibrera med. Väljer man 
6.86 BUFF istället, känner mätaren igen buffertlösningarna pH4.01 och pH6.86 och pH9.18 (NIST)  



Vi rekommenderar att använda 7.01 BUFF som är den vanliga standarden. När du valt den buffert du vill 
kalibrera med tryck då ner  ON/OFF/MODE -knappen för att komma tillbaks till normala pH-mätområdet 

 

Konduktivitetsmätning 
 

Stoppa ner elektroden i provet som ska mätas. Ha gärna provet i en plastbägare för att för att minska 
påverkan av elektromagnetiska fält 
 

1. Sätt på mätaren genom att trycka på  ON/OFF/MODE -knappen.  
 

2. Välj mS-området eller ppt om så önskas genom att trycka på  SET/HOLD -knappen. 
 

3. Rör om lite försiktigt med elektroden i bägare för att få bort ev luftbubblor. 
 

4. Vänta ett ögonblick för att temperaturskillnaden mellan prov och givare ska utjämnas. När symbolen O 
försvinner i displayen är mätningen klar. 

 

5. I displayen ser man nu mS värdet automatisk temperaturkompenserat och dessutom aktuell temperatur. 
 

Kalibrering mS 
 

1. Sätt på mätaren genom att trycka på  ON/OFF/MODE -knappen  
 

2. Välj mS-området genom att trycka på  SET/HOLD -knappen. 
 

3. Tryck ner  ON/OFF/MODE -knappen i 3 sekunder tills CAL syns i displayen släpp knappen och USE 
12.88 syns i displayen 

 

4. Stoppa ner elektroden i kalibreringslösning 12.880 mS/cm. När mätaren är klar med kalibreringen visar 
displayen OK  i 1 sek och går sedan tillbaks till det ”normala mätläget”. 

 
Ändra mS/TDS koefficienten (CONV) och temperaturkompensationsfaktorn (BETA) 
 

1. Sätt på mätaren och gå in i mS- eller ppt-läget  
 

2. Håll ned  ON/OFF/MODE -knappen i ca 4 sekunder tills OFF försvinner och CAL försvinner. Nu syns 
TEMP° i displayen 

 

3. Tryck ner  ON/OFF/MODE -knappen igen, då syns ex. CONV 0.50 (koefficienten). För att ändra detta 
värde tryck på  SET/HOLD -knappen till önskat koefficienten faktor. 

 

4. Tryck på  ON/OFF/MODE -knappen för att visa värdet på temperaturkompensationen (BETA). För att 
ändra detta värde tryck på  SET/HOLD -knappen till önskat temperaturkompensation 

 

5. Tryck på  ON/OFF/MODE -knappen för att komma tillbaka till ”Normala mätläget”. 
 

Batteribyte 
 

När man sätter på mätaren ser man hur mycket av batteriets kapacitet som är kvar. När värdet understiger 5 
% syns även en batterisymbol i displayen. Batteriet måste då bytas snarast.  
Skruva loss de 4 skruvarna baktill på mätaren. Ta försiktigt ut de 4st batterierna  (1.5V AAA) och sätt i nya. 
Var noga med att vända batterierna rätt. För att garantera en vattentät hölje, måste man se till att 
gummipackningen kommer på rätt plats innan man skruvar fast bakstycket igen. 
 

Specifikation 
 

 pH mS ppt Temperatur 
Område 0.00-14.00 0.00-20.00mS/cm 0.00-10.00ppt 0.0-60.0°C 
Noggrannhet ±0.01 2%F.S 2%F.S ±0.5°C 
 

Tillbehör  
 

7007 Buffertlösning pH 7.01 
7004 Buffertlösning pH 4.01 
7010 Buffertlösning pH 10.01 
7030 Konduktivitetslösning 12.880 mS/cm 
1288 Reserv elektrod 
710007 Gummiskydd 
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