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SKÖTSEL AV ELEKTRODEN 
Elektroden levereras torr, vilket innebär att den 
måste stå i ett par timmar i KCl eller vatten (ej  
dest.vatten) innan användning. 
När elektroden inte används ska elektroden 
ALLTID förvaras i 3.5Mol KCl-lösning,  
buffertlösning, eller vatten men ej dest.vatten 
annars torkar membranet på elektroden och den 
förbrukas väldigt fort (ställ den i en bägare med 
lösningen eller vattnet).
Skölj rent elektroden efter varje användning. En 
ordentlig rengöring kan behövas göras emellanåt  
av elektroden; Doppa ner elektroden i några 
sekunder i t ex 30%-saltsyra etc. Skölj noggrant.

KALIBRERING
Man skall alltid kalibrera mätaren:

• När man tagit loss elektroden från mätaren
• Minst en gång i månaden
• Efter mätningar i aggressiva lösningar
• Vid batteribyte

HUR MAN KALIBRERAR pH-VÄRDET
Använd buffertlösning pH 7 och pH 4, (pH 7 och 
pH 10 om du beräknar att dina mätvärden ligger 
över ca pH 8 –10)
1. Koppla in pH/°C elektroden  
2. Tryck på ON/OFF/MODE-knappen i ca 3 

sekunder tills OFF  längs ner i displayen 
ändrats till CAL. Nu syns pH 7.01USE eller
pH 6.86USE i displayen. 

3. Häll upp ny buffertlösning pH 7 i t ex en 

bägare och doppa ner elektroden (ca 4 cm)  i 
bägaren. Rör om lite försiktigt. Efter en liten 
stund syns OK i en 1sek i displayen och
pH 4.01 USE kommer upp i displayen.

4. Ta upp elektroden och skölj av den i 
dest.vatten. Doppa ner den i en bägare med 
buffertlösning pH 4.01 eller pH 10 (ca 4 cm) 
och rör om lite försiktigt. Efter en liten stund 
syns OK i en 1sek i displayen och mätaren 
går tillbaks till ”mätningsområdet” 

5. Nu är mätaren kalibrerad och klar att 
användas.                           

HUR MAN MÄTER 
För att sätta på mätaren håller man ner knappen 

ON/OFF/MODE i ca. 2 sekunder. Först visas 
alla segmenten i displayen och sedan visas 
batteriläget. Sedan är mätaren klar för 
mätning.

Se till att mätaren är kalibrerad (se nedan), doppa 
ned toppen på elektroden (ca. 4-5 cm)
i lösningen som skall mätas. Rör runt lite försiktigt 
med elektroden i lösningen. Vänta tills 
klocksymbolen i övre vänstra hörnet av displayen 
försvinner. Mätaren visar nu pH-värdet 
kompenserat för temperaturen, samt 
temperaturen på lösningen.
Tänk på att skölja rent elektroden (helst med 
dest.vatten) mellan olika mätningar.

BATTERI
När Eb syns i displayen är det dags att byta 
batteri (9V alkaliskt).Vid batteribyte måste man 
kalibrera om mätaren.

FELSÖKNING 
När mätaren
Är svår att kalibrera --- Kontrollera att du har färska buffertlösningar, att batteriet är fräscht
          och att elektroden är ren och ser fräsch ut.
Ger konstiga värden --- Dags att byta elektroden
Börjar bli "långsam" --- Gör rent elektroden, vid hårt smutsad, doppa ner den i t ex 30%

saltsyra någon sekund och skölj. Om inte detta hjälper byt elektrod. 
Om mätaren inte accepterar 
den andra buffertlösningen --- Kontrollera att du har färsk buffertlösning. Gör rent elektroden, vid 

hårt smutsad, doppa ner den i t ex 30% saltsyra någon sekund och 
skölj. Om inte detta hjälper byt elektrod

Om mätvärdet "vandrar" --- Försök att göra rent elektroden, vid hårt smutsad, doppa ner den
  i t ex 30% saltsyra någon sekund och skölj. Om inte detta hjälper   
   byt elektrod.

Ec syns i displayen--- Fel buffert eller defekt elektrod ta ny buffertlösning/elektrod 
Er syns i displayen--- Torr elektrod låt den stå i vatten( ej destillerat vatten) eller i KCl i minst ett 

par timmar
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