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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
- miernik PH Meter PH-80
- zatyczka miernika z gąbką
- płyn do konserwacji elektrody
- bufor pH7 do kalibracji miernika
- 3 baterie (zainstalowane)
- opakowanie wraz z instrukcją

WSTĘP
Dziękujemy za zakup miernika PH Meter HM Digital PH-80. PH-80 jest zaawansowanym, przenośnym,
mikroprocesorowym, wodoszczelnym miernikiem odczynu PH o najwyższej dokładności. Może być używany do
testowania poziomu kwasowości i zasadowości cieczy. Dokonuje pomiarów prawie wszystkich płynów, pod
warunkiem, że ciecz zawiera mniej niż 50% alkoholu i ma przewodność przynajmniej na poziomie 10 µS (5 ppm).
Miernik ten mierzy także temperaturę zarówno w stopniach Celsjusza jak i Fahrenheita. Miernik jest fabrycznie
skalibrowany i nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień. Możliwa jest kalibracja cyfrowa przy pomocy
przycisków, zalecana po 6-8 miesiącach od dokonania pierwszego pomiaru lub dla uzyskania lepszej dokładności
w każdej chwili.

Co to jest miernik pH pH-Metr.
Przyrząd służący do pomiaru aktywności jonów wodorowych wyrażonych skalą kwasowości i zasadowości
roztworów wodnych związków chemicznych. Roztwory kwaśne to te o pH mniejszym niż 7 a zasadowe te o pH
większym niż 7. Podstawowa skala w zakresie podlegającym pomiarowi od 0 do 14. Czysta chemicznie woda ma
pH równe 7 (neutralne), chociaż jeśli jest ona wystawiona na działanie atmosfery będzie ono zwykle niższe ze
względu na zakwaszający efekt dwutlenku węgla, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń dotyczących właściwosci zdrowotnych zwiazanych ze wskazaniami
miernika pH. Kierowanie się wskazaniami miernika w powiazaniu z oceną przydatności i jakości płynów do
spożycia jest dokonywane za wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Miernik posiada klasę wodoszczelności IPX5 co oznacza całkowitą ochronę przed strumieniem wody płynącej z
różnych kierunków z wydajnością maksymalną do 12,5 litra na minutę. Wodoodporność przy deszczu i
zachlapaniu. Nadaje się dla turystyki pieszej, rowerowej, żeglarstwa. Należy pamiętać, że woda może przedostać
się podczas całkowitego zanurzenia lub skierowania silnego strumienia wody.
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INFORMACJE KONTAKTOWE.
Jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące miernika PH-80, prosimy o kontakt z firmą:
www.TDSMeter.pl - Agnieszka Sadowska
email: info@tdsmeter.pl
ul. Jana III Sobieskiego 42, 05-530 Góra Kalwaria
tel: +48.605310770
tel: +48.605310220
fax: +48.227271498

DANE TECHNICZNE
zakres pomiaru Ph: 0 do 14 pH
zakres pomiaru temperatury w st.C: 1-80
zakres pomiaru temperatury w st.F: 33-176
(pomiar w ekstremalnych temperaturach nie jest zalecany)
rozdzielczość pomiaru pH: 0,1
rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1
automatyczna kompensacja temperatury ATC: do 25 st.C w zakresie 1-50 st.C
dokładność pomiaru pH: +/- 2%
kalibracja: fabryczna (cyfrowa automatyczna)
fabryczna kalibracja płynem buforem 7 pH
sonda: czujnik szklany
wyświetlacz: panel LCD
obudowa: wodoodporna
zasilanie: 3 baterie guzikowe 1,5V, 357A
wymiary w cm: 15,3/3,2/1,8
wymiary w calach: 6,0/1,3/0,7
waga: 53,9 g
UWAGA: płyn do badania musi mieć przewodność co najmniej 10 µS

OBUDOWA, PRZYCISKI I WYŚWIETLENIA LCD
Obudowa (rys.2):
1. pojemnik na baterie
2. wyświetlacz LCD
3. panel z przyciskami
4. przycisk zasilania / zatwierdzania (POWER)
5. przycisk kalibracji, zmiany skali temperatury (TEMP)
6. przycisk hold (HOLD)
7. zatyczka miernika z gąbką

Wyświetlacz LCD (rys.1):
1. wskaźnik niskiego poziomu baterii
2. wskaźnik ostrzeżenia
3. wskaźnik pomiaru odczynu pH
4. wskaźnik pomiaru temperatury
5. rodzaj skali (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita)
6. tryb Hold (pamięć)

Przed rozpoczęciem pracy z miernikiem pH-80:
1. Miernik jest dostarczany z zatyczką w celu zapewnienia właściwego stanu sondy, która musi mieć zapewnioną
odpowiednią wilgotność. W zatyczce jest gąbka nasączona cieczą konserwującą zapobiegającą wysychaniu sondy.
Przed pierwszym użyciem, jeżeli gąbka jest sucha, sonda miernika musi zostać namoczona w płynie
konserwującym przynajmniej przez 15 minut.
2. Do miernika jest załączona ciecz odpowiednia do konserwacji sondy. Jest to roztwór buforowy KCl o odczynie
pH4. Uważaj, aby go nie rozlać. Jeżeli gąbka w zatyczce jest wysuszona trzeba nasączyć ją załączonym płynem.
3. Nowe miernki pH-80 mają wydłużony czas reakcji na dokonanie prawidłowego pomiaru i wskazanie odczytu.
Czas reakcji miernika i podawania odczytów będzie się zmniejszał w trakcie użytkowania.
4. Podczas dokonywania odczytów, przez kilka sekund zataczać kręgi miernikiem w mierzonym roztworze a
następnie pozostawić miernik swobodnie do czasu ustabilizowania się odczytu. W niektórych przypadkach ciągła
zmiana w zakresie 0,1 pH w czasie 1-2 s. jest uznawana za dokonanie miarodajnego odczytu.
5. Dokonując pomiaru odczynu pH cieczy o niskiej przewodności wody (poniżej 50 µS), należy to zrobić dopiero
za pomocą miernika, który został wcześniej użyty kilka razy w roztworze wody o wysokim TDS.
7. Nie wolno dotykać elektrody ani sondy odniesienia.
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8. Zawsze upewnij się, że zatyczka jest mocno i szczelnie założona po użyciu a w zatyczce jest wilgotna gąbka
nasączona płynem do konserwacji elektrod.
WYKONYWANIE POMIARÓW
ph-80 może dokonać pomiaru poziomu odczynu (pH) i temperatury (˚C, ˚F).

Pomiar pH.
WAŻNE: aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, do pomiarów należy używać szklanych lub ceramicznych
naczyń. Nie powinny to być naczynia z papieru, plastiku lub metalu.
1. zdejmij zatyczkę.
2. naciśnij przycisk "POWER" (4). Wyświetlacz LCD się uaktywni.
3. zanurz PH-80 do badanego roztworu (cieczy).
4. delikatnie mieszaj miernikiem, tak aby usunać z elektrody uwięzione pęcherzyki powietrza i ładunki elektryczne.
Nie dotykaj miernikiem do szklanych ścianek lub dna naczynia.
5. na wyświetlaczu pojawi się wartość w oH oraz temperatura badanej cieczy.
6. prawidłowy pomiar pH będziemy mogli odczytać po osiągnięciu stabilizacji po około 30 sekundach. UWAGA:
normalna jest sytuacja gdy odczyt waha się nieznacznie lub nie jest w stanie w pełni się ustabilizować w
niektórych sytuacjach do 1-3 minut.
6. w celu zachowania odczytu po wyjęciu miernika z badanej cieczy, naciśnij przycisk "HOLD” (6) podczas gdy
licznik jest w cieczy. Odczyt zachowa się na ekranie. Ponowne naciśnięcie "HOLD” wyzeruje odczyt.
7. po dokonaniu pomiaru naciśnij przycisk "POWER" aby włączyć miernik.
8. strząśnij resztkę badanej cieczy z miernika i przepłucz elektrody wodą destylowaną lub dejonizowaną.
Koniecznie załóż z powrotem zatyczkę z wilgotną gąbką nasączoną płynem do konserwacji elektrod.

UWAGA: PH-80 jest niezwykle wrażliwy na niskie przewodnictwo wody (poniżej 50 µS). Nie zaleca się stosowania
tego miernika w wodzie poniżej 10 µS. Jeśli używasz miernika w takiej wodzie, to najlepiej jest dokonać pomiaru
w płynącej wodzie lub stale mieszając miernkiem.

Pomiar temperatury.
Wskazanie temperatury jest zawsze wyświetlane na ekranie LCD po włączeniu miernika. Miernik
wskazuje jednocześnie odczyt pH i temperatury w dwóch skalach (do wyboru skala Celsjusza lub Farenheita).
Odczyt temperatury nie pojawia się, gdy licznik jest w trybie kalibracyjnym. Domyślne ustawiona jest skala w
stopniach Celsjusza.
1. zdejmij zatyczkę.
2. naciśnij przycisk "POWER" (4). Wyświetlacz LCD się uaktywni.
3. wskazania temperatury są zawsze wyświetlane na panelu LCD (z wyjątkiem pracy w trybie kalibracyjnym),
równoczesnie wyświetlane jest wskazanie pH.
4. domyślną skalą dla temperatury są stopnie Celsjusza. Aby zmienić skalę naciśnij
"TEMP/CAL", aby przełączyć się z Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie.
5. zanurz miernik do próbki badanego roztworu.
6. prawidłowy odczyt temperatury dostepny jest natychmiast. W przypadku
bardzo gorących lub zimnych płynów, odczyt może trwać nieco dłużej (stabilizować się).
7. po dokonaniu pomiaru naciśnij przycisk "POWER" aby wyłączyć miernik.
8. strząśnij resztkę badanej cieczy z miernika i przepłucz elektrody wodą destylowaną lub dejonizowaną.
Koniecznie załóż z powrotem zatyczkę z wilgotną gąbką nasączoną płynem do konserwacji elektrod.
UWAGA: ze względu na czułość czujnika pH i sondy odniesienia, nie zaleca się stosowania termometru w
cieczach bardzo gorąco lub bardzo zimnych.

KALIBRACJA
Miernik PH-80 jest fabrycznie skalibrowany za pomocą roztworu buforowego pH 7. Jest to wystarczające dla
większości testów, jednak celem uzyskania bardzej dokładnych odczytów konieczna może być ponowna kalibracja
miernika. Proszę mieć na uwadze że bufory pH do kalibracji miernika róznych producentów mogą się różnić
własciwościami dlatego aby uzyskać najlepsze wyniki, PH-80 powinien być kalibrowany buforem pH firmy HM-
Digital dopasowanym do potrzeb tj. jak najbardziej zblizonym do odczynu pH badanego roztworu. Dostepne są
bufory do kalibracji o wartościach 4 pH, 7 pH i 10 pH. Każda kalibracja skrajna powinna następować stopniowo tj.
każda kalibracja z wartości skrajnej 4 do 10 pH lub odwrotnie powinna zostać poprzedzona kalibracją do pH 7.

Kalibracja automatyczna.
1. Włącz miernik naciskając przycisk "POWER". Należy pamiętać, że odczyt będzie się znacznie wahał jeżeli licznik
nie jest zanurzony w cieczy. Stabilizacja rozpocznie się po zanurzeniu w cieczy.
2. Zanurzyć miernik pH w roztworze buforowym o wartości 4 pH, 7 pH lub 10 pH.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy przycisk "TEMP/CAL". W miejcu na ekranie LCD właściwym dla wskazań
temperatury pojawi się symbol "CAL". Przez pierwsze 10 sekund miernik będzie ustawiał temperaturę. Proszę nie
naciskać żadnego przycisku.
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4. Miernik w ciągu 60 sekund automatycznie dostosuje odczyt do roztworu w którym jest zanurzony. W trakcie
kalibracji będą na wyświetlaczu pokazywały się kolejno litery skłądające się na wyraz CAL „C... CA... CAL”
5. Po zakończeniu procesu kalibracji na LCD pojawi się symbol „E n d” a wyświelenia LCD powrócą do wskazań
początkowych. Proces kalibracji automatycznej został zakończony.

KONSERWACJA MIERNIKA I SERWIS TECHNICZNY
Tak jak wszystkie pH-metry i mierniki ORP (Redox), tak i PH-80 wymaga właściwej konserwacji w celu
zapewnienia odpowiedniej żywotności. Przy zapewnieniu właściwej obsługi i konserwacji czujnik nie ma
ograniczonej trwałości jednak żywotność sensora może być rózna dla poszczególnych mierników.

Zalecenia ogólne:
1. Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze i w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia.
2. Miernik najlepiej przechowywać w pozycji pionowej, stojącego na zatyczce.
3. Nie dotykać czujnika! Odciski palców mogą mieć negatywny wpływ na wiarygodność odczytów. Jeśli czujnik
zostanie dotknięty, natychmiast oczyść go wodą destylowaną lub roztworem buforowym pH 7 (zobacz instrukcję
czyszczenia).
4. Gdy miernik nie jest używany zawsze stosować zatyczkę z gąbką nasączoną płynem do konserwacji sondy.
Zatyczka PH-80 zawiera małą wilgotną gąbkę lub wacik w celu zapewnienia trwałości żelu w szklanym czujniku.
Dzięki zapewnieniu odpowiedniej wilgotności żel nie wysycha i nie ulatnia się.
5. Normalna jest sytuacja, że tworzą się osady na zewnątrz lub na brzegu zatyczki czujnika. Jeśli pojawiają się
osady, proszę je po prostu wytrzeć miękką szmatką nasączoną alkoholem.
6. Korzystanie z PH-80 w cieczach o wysokiej temperaturze, takich jak gorąca kawa, może znacznie skracać
żywotność czujnika. Jeżeli badanie w gorącej cieczy jest niezbędne, należy ograniczyć je do niezbędnego
minimum. Kawa, herbata czy jakikolwiek inny płyn niż woda o temperaturze pokojowej nie wpływa negatywnie na
żywotność czujnika.
7. Po wielokrotnym badaniu cieczy o wysokim TDS, zaleca się oczyścić czujnik zapobiegając osadzaniu się
pozostałości i tworzeniu osadów.
8. Jeśli badamy ciecz inną niż woda, zawsze należy przemyć wszsytkie czujniki wodą destylowaną, dejonizowaną
lub buforem pH 7.
9. Jeżeli następuje po sobie badanie dwóch próbek w szerokim zakresie (np. 3 pH i 11 pH) należy pomiedzy i po
testach przepłukać czujnik w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub buforem pH7.
10. Należy unikać trzymania miernika PH-80 cieczach o bardzo wysokich lub niskich wartościach pH przez dłuższy
czas. Wysokie lub niskie wartości pH dopuszczalne są tylko w sytuacji kiedy wymaga tego stabilizacja pomiaru.
11. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej korzystać z miernika PH-80 co najmniej raz w miesiącu.

Aby zwiększyć dokładność pomiaru.
1. Miernik PH-80 będzie bardziej precyzyjny, jeżeli przed każdym użyciem będzie przeprowadzana kalibracja.
Każdorazowa kalibracja nie jest konieczna ani wymagana.
2. Elektrody i sondy miernika należy czyścić wodą destylowaną, dejonizowaną lub roztworem buforowym o pH 7,
po każdym użyciu, nawet jeśli miernik był użyty tylko testowo.
3. Należy usunąć z zanurzonego w badanej cieczy miernika wszystkie pęcherzyki powietrza.
4. Jeśli sonda jest porysowana, zmatowiona lub pęknięta odczyty miernika mogą być niemiarodajne.
5. Jeśli stabilizacja odczytów wydaje się spowalniać być może trzeba wymienić baterie.

Jeśli miernik jest stale wykorzystywany do pomiaru zróżnicowanych poziomów pH i jest stale skalibrowany na
różnych poziomach, żywotność może zostać ograniczona.

Wymiana baterii.
Kiedy miernik wyświetla migający symbol baterii (oznaczenie 1 na rys.1), oznacza to że baterie są słabe i powinny
zostać wymienione. Miernik użytkowany ze słabymi bateriami może dawać niemiarodajne odczyty. Miernik
korzysta z trzech baterii 357A, 1,5V. Aby wymienić baterie:
1. Wyciągnąć komorę baterii na szczycie miernika.
2. Wyjąć za pomocą pilnika trzy baterie.
3. Włożyć nowe baterie zgodnie ze schematem wewnątrz komory baterii.
4. Wcisnąć komorę baterii.
5. Aby zachować wodoodporność upewnij się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta a uszczelka nie jest
podwinięta.
UWAGA: Nie należy zmieniać polaryzacji baterii. Montaż baterii niezgodnie ze schematem spowoduje zwarcie
miernika.

Czyszczenie i konserwacja czujnika:
1. Nie dotykać czujnika/sondy.
2. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Przecierać wodą z mydłem lub wodą z alkoholem.
3. Czyszczenie czujnika (sondy) odbywa się poprzez wypłukanie w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub
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roztworze buforowym pH7. Nigdy nie przecieraj sondy ponieważ możesz zmatowić lub porysować szkło.
4. Jeżeli sonda wysuszy się lub żel wewnątrz ulegnie wysuszeniu, można spróbować ponownie zwilżyć czujnik
poprzez utrzymywanie go w roztworze pH7 przez co najmniej dwie godziny. Jeżeli urządzenie nadal nie działa
poprawnie lub wyniki pomiarów nie są miarodajne, sonda może być nieodwracalnie uszkodzona.
6. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy oczyścić czujnik po każdym użyciu, szczególnie, jeżeli stosuje się bardzo
niskie lub bardzo wysokie pH badanej cieczy lub badane są inne płyny niż woda.
7. PRZECHOWYWANIE SONDY: przechowywać w roztworze KCl pH4. Przechowywanie sondy w roztworze
buforowym o wyzszym pH nie spowoduje jej uszkodzenia.

Pielęgnacja:
1. Nigdy nie dodawać wody destylowanej lub wody z kranu do gąbki/wacika ponieważ stwarza to zagrożenie
narastania pleśni.
2. Gąbka/wacik powinny być zwilżane ponowne roztworem z załączonej butelki HM Digital lub profesjonalnym
roztworem bakteriobójczym KCl HM-Digital, który jest dostepny w sprzedaży u naszych dsytrybutorów.

GWARANCJA
Miernik służy do zastosowań amatorskich. Sprzedawca udziela na miernik dwuletniej ograniczonej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje czujnika z elektrodami i sondami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wtórne, przypadkowe szkody, w tym szkody w mieniu powstałe na skutek użycia miernika. Miernik
PH-80 jest całkowicie wodoszczelny. Sprzedawca zapewnia, że pierścień uszczelniający sondy oraz zamykający
baterie są mocno dociśnięte i testowane na szczelność. Akcesoria oraz produkty innych firm takie jak baterie i
osprzęt nie są objęte gwarancją. Niniejsza instrukcja oraz wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie objęte
są ochroną praw autorskich TDSMeter.pl


