
KEZELÉSI UTASÍTÁS A GPH 014 TÍPUSÚ
PH-MÉRŐ KÉSZÜLÉKHEZ

MŰSZAKI ADATOK
Méréstartomány standard elektródával: 2,00 – 12,00 pH
Felbontás: 0,01 pH
Pontosság: ± 0,02 pH ±1 digit
Használati hőmérséklet: 5-45 °C
Bemerülési hossz: min 20 mm, max 50 mm
Mért oldat minimális vezetőképesség: min. 200 µS/cm
Érzékelő folyadékának típusa: 3 mol-KCL-Elektrolyt
ELEM
Ha a kijelzőn a „BAT” felirat megjelenik, a 9 V-os elemet haladéktalanul ki kell cserélni.
ELŐKÉSZÜLÉS A PH-MÉRŐ BEÁLLÍTÁSÁHOZ 
A beállításhoz 7-es és 4-es (vagy 10-es vagy 12-es) pH oldatra van szükség (külön rendelhető)
(A nálunk vásárolt oldatok előkészítése: 2 üres műanyag palackba 100-100 ml desztillált vizet kell önteni, majd a 7-es 
kapszulát óvatosan (zöld) ki kell nyitni és bele kell önteni az egyik palackba, majd a 4-est (narancssárga) /vagy 10-est 
(kék)/ kell óvatosan kinyitni és bele kell önteni a másik palackba.)
PH-MÉRŐ BEÁLLÍTÁSA
A beállítást olyan pH oldatokkal kell végezni, hogy a mérendő érték ezen két oldat pH-ja közé essen (kis pH 
mérésénél 4-es és 7-es beállító oldat kell, nagy pH mérésénél 7-es és 10-es vagy 12-es beállító oldat kell).
A pH oldatok hőmérsékletére kell a készülék középső gombját állítani. (1-osztás kb. 10 °C-nak felel meg). Óvatosan 
le kell venni az elektróda védősapkáját (Figyelem! A sapkában 3 mol/l KCL-oldat van). Az elektródát desztillált 
vízzel le kell mosni, megszárítani és a 7-es oldatba kell helyezni. Kb. 30 másodperc várás után (amíg a kijelző nem 
változik) a készülék jobb oldali gombjával be kell állítani a kijelzést 7,00 értékre.
Ezután az elektródát desztillált vízzel le kell mosni, megszárítani és a 4-es (vagy 10-es vagy 12-es) oldatba kell 
helyezni. Kb. 30 másodperc várás után (amíg a kijelző nem változik) a készülék bal oldali gombjával be kell állítani a 
kijelzést 4,00 (10 vagy 12) értékre.
A pH-mérő beállítását célszerű minden mérési sorozat előtt elvégezni. Figyelni kell rá, hogy a mérendő anyag és a 
beállító oldatok azonos hőmérsékleten legyenek. 
MÉRÉS MENETE
Az elektródát min. 20 mm, max. 50 mm mélyen kell a mérendő oldatba helyezni, majd a kijelzőről le kell olvasni a 
mért pH-értéket ha már a kijelzés nem változik.
A mérés alatt a műszert le kell állítani szilárd felületre és nem szabad kézben tartani.
Nem szabad az elektróda csatlakozóját megfogni.
A mérés végeztével a kupakot 3 mol/l KCL-oldattal fel kell tölteni és fel kell helyezni az érzékelőre.
PH-ELEKTRÓDA
A elektróda nagyon érzékeny egység, ezért nagyon óvatosan kell kezelni. A szakszerűtlen kezeléséből adódó hibákért 
nem tudunk garanciát vállalni (törés, kiszáradás, eldugulás)
A különböző felhasználási területekhez eltérő elektródákat ajánlunk használni.
Az elektróda élettartama 8-10 hónap, beállító oldaté 3-4 hónap, kapszuláé végtelen.
KARBANTARTÁS
Használat közben az elektródát nedves közegben kell tartani.
Használat után folyó vízben le kell mosni és szárazra kell törölni.
Használaton kívül az elektródát 3 mol/l KCL-oldatba bemerítve kell tárolni.
Az elektróda szintjét rendszeresen ellenőrizni kell és igény esetén 3 mol/l KCL-oldattal fel kell tölteni
A KCL-oldat kikristályosodhat az elektródára, amit körömmel le kell óvatosan kaparni.
Az elektródát mindig tisztán kell tartani.
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A műszer kalibrálása:
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a 
műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.
Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen 
kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási 
bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk 
felelősséget vállalni.
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