
HI98100  
Checker®Plus

Before using Hanna products, make sure that 
they are entirely suitable for your specific 
application and for the environment in which 
they are used. Operation of these instruments 
may cause unacceptable interferences to 
other electronic equipment, thus requiring the 
operator to take all necessary steps to correct 
such interferences. Any variation introduced 
by the user to the supplied equipment may 
degrade the instrument’s EMC performance. 
To avoid damages or burns, do not put the 
instrument in microwave oven. For yours and 
the instrument safety do not use or store 
the instrument in hazardous environments.

INSTRUCTION MANUAL

To change the CR2032 Li-ion battery, 
turn the battery cover located on the 
back of the meter counterclockwise 
to unlock. Remove cover and 
replace with + side facing up.

The Checker®Plus features a low 
battery indicator. When the battery 
is running low, the tag will appear 
on screen. When the battery has 
been depleted, the tag will blink.

To obtain the highest accuracy 
for measurements it is important 
to follow these tips:

• Calibration is only as good as the  
 buffer being used. The pH buffer  
 values change over time once the  
 sachets are opened. Fresh buffer  
 should be used for each calibration.

• The probe should be rinsed  
 with purified water each time  
 before placing in buffer or sample  
 to be tested.

• When the meter is not in use it is  
 important to add several drops of  
 storage solution to the protective  
 cap to keep the probe hydrated. If  
 storage solution is not available,  
 pH 4 or pH 7 buffer can be used.

• For improved accuracy it is  
 recommended to calibrate a  
 minimum of two points. It is  
 important to use buffers that  
 bracket the expected value of the  
 sample to be tested. For example,  
 if the expected value is pH 8, the  
 Checker®Plus should be calibrated  
 using pH 7 and pH 10 buffers.

• It is important to calibrate and  
 measure samples at the same  
 temperature. A dramatic change  
 in temperature between buffer  
 solutions and samples to be tested  
 will give inaccurate readings.

Place meter in calibration mode. 
Press and hold ON/OFF until “CLr” 
is displayed. The meter will now be 
at default calibration. No tags will 
be shown in measurement mode 
until calibration is performed.

In calibration mode, if the meter 
displays an “Err” message when in 
the correct fresh buffer solution then 
the probe should be cleaned.  Place 
the probe in the HI700601 cleaning 
solution for 15 minutes. Rinse with 
purified water and place in storage 
solution for 1 hour before calibrating. 
If the “Err” message persists then the 
HI1271 probe should be replaced.

Clear Calibration

“Err” Message

Battery Indicator

Battery Replacement

Note: Batteries should only be replaced in a safe area 
using the battery type specified in this instruction 
manual. Old batteries should be disposed in accordance 
with local regulations.

From measurement mode, press 
and hold the ON/OFF button. The 
meter will cycle through “OFF,” “CAL,” 
then current auto-off setting.

Auto-off Care and Maintenance WarrantyAccessories
Checker®Plus is guaranteed for a period of 
one year for meter and six months for probe 
after date of purchase against defects in 
workmanship and materials when used for 
their intended purpose and maintained 
according to instructions. This warranty 
is limited to repair or replacement free of 
charge. Damage due to accidents, misuse, 
tampering or lack of prescribed maintenance 
is not covered. If service is required, 
contact your local Hanna office. If under 
warranty, report the model number, date 
of purchase, serial number and the nature 
of the problem. If the repair is not covered 
by the warranty, you will be notified of the 
charges incurred. If the instrument is to be 
returned to Hanna Instruments, first obtain 
a Return Goods Authorization number from 
the Technical Service department and then 
send it with shipping costs prepaid. When 
shipping any instrument, make sure it is 
properly packed for complete protection.

Recommendations 
for Users

The default setting is 8 minutes 
(“d08”). Press ON/OFF button 
to change. “d60” is auto-off 
after 60 minutes, and “d--” 
disables the auto-off feature.

All rights are reserved. Reproduction in whole or 
in part is prohibited without the written consent 
of the copyright owner, Hanna Instruments Inc., 
Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

Electrode Storage Solution

Code Description

HI70300L electrode storage solution, 
500 mL bottle

HI70300M electrode storage solution, 
230 mL bottle

Electrode Cleaning Solution

Code Description

HI700601P general purpose cleaning 
solution, 20 mL sachets (25)

pH Buffer Solution

Code Description

HI70004P pH 4.01 buffer solution, 
20 mL sachets (25)

HI70007P pH 7.01 buffer solution, 
20 mL sachets (25)

HI70010P pH 10.01 buffer solution, 
20 mL sachets (25)

HI77400P pH 4.01 & 7.01 buffer solution, 
20 mL sachets (10 pcs., 5 ea.)

HI770710P pH 10.01 & 7.01 buffer solution, 
20 mL sachets (10 pcs., 5 ea.)
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User
Textbox
Από τη λειτουργία μέτρησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF. Ο μετρητής θα περάσει από τα "OFF", "CAL", και στη συνέχεια στην τρέχουσα ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης.
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Textbox
Τοποθετήστε το πεχάμετρο σε λειτουργία βαθμονόμησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "CLr". Το πεχάμετρο θα είναι τώρα στην προεπιλεγμένη βαθμονόμηση. Δεν εμφανίζονται ετικέτες όπως πχ "CAL" ή "pH", στη λειτουργία μέτρησης μέχρι να γίνει η βαθμονόμηση.
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Το πεχάμετρο διαθέτει ένδειξη χαμηλής  μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η ετικέτα με την μπαταρία θα εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, η ετικέτα θα αναβοσβήνει.
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Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 8 λεπτά(“d08”). Πατήστε το κουμπί ON/OFF να το αλλάξετε. Το "d60" απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά και "d--"απενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης και το πεχάμετρο θα παραμείνει ανοιχτό.
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Textbox
Στη λειτουργία βαθμονόμησης, εάν ο μετρητής εμφανίζει ένα μήνυμα "Err" όταν βρίσκεται μέσα στο σωστό ρυθμιστικό διάλυμα τότε το στέλεχος του αισθητήρα καθώς και ο αισθητήρας πρέπει να καθαριστούν. Τοποθετήστε το στέλεχος μαζί με τον αισθητήρα στο διάλυμα καθαρισμού HI700601 για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και τοποθετήστε τον σε διάλυμα αποθήκευσης για 1 ώρα πριν τη βαθμονόμηση. Εάν το μήνυμα "Err" παραμένει, τότε ο αισθητήρας HI1271 πρέπει να αντικατασταθεί.
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Textbox
Για να αλλάξετε την μπαταρία ιόντων λιθίου CR2032, γυρίστε το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στοτο πίσω μέρος του πεχαμέτρου αριστερόστροφα για να το ξεκλειδώσετε. Αφαιρέστε το κάλυμμα και αντικαταστήστε με την πλευρά + στραμμένη προς τα επάνω.
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Textbox
ΜΗΝΥΜΑ "Err"
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Textbox
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Textbox
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Textbox
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να αποκτήσετε την υψηλότερη ακρίβεια στις μετρήσεις είναι σημαντικόγια να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές:

• Η βαθμονόμηση είναι τόσο καλή όσο και τα διαύματα buffer που χρησιμοποιείτε. Το ρυθμιστικά διαλύματα pH αλλάζουν τιμή με την πάροδο του χρόνου από την ώρα που τα φακελάκια ανοίγονται. Σε κάθε βαθμονόμηση καλό είναι να χρησιμοποιούνται καινούρια/κλειστά σακουλάκια ή εάν χρησιμοποιείτε τα μπουκάλια να δείτε ημερομηνία λήξης.

• Το στέλεχος του αισθητήρα (καθετήρας) πρέπει να ξεπλυθεί με καθαρό νερό κάθε φορά πριν την τοποθέτησή του σε ρυθμιστικό διάλυμα ή δείγμα.

• Όταν το πεχάμετρο δεν χρησιμοποιείται, είναι σημαντικό να προσθέσετε αρκετές σταγόνες από το διάλυμα αποθήκευσης στο προστατευτικό καπάκι για να διατηρείται ο αισθητήρας ενυδατωμένος. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο διάλυμα αποθήκευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρυθμιστικό διάλυμα pH 4 ή pH 7.

• Για βελτιωμένη ακρίβεια στις μετρήσεις συνιστάται η βαθμονόμηση δύο σημείων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε buffers που το εύρος τιμών που δημιουργούν καλύπτουν την αναμενόμενη τιμή του προς εξέταση δείγματος. Για παράδειγμα, εάν η αναμενόμενη τιμή του δείγματος είναι pH 8, τότε το πεχάμετρο πρέπει να είναι βαθμονομημένο χρησιμοποιώντας ρυθμιστικά διαλύματα pH 7 και pH 10.

• Είναι σημαντικό να βαθμονομήσετε και μετρήστε τα δείγματα στην ίδια θερμοκρασία. Μια δραματική αλλαγήσ ε θερμοκρασία μεταξύ ρυθμιστικού διαλύματος και προς εξέταση δειγμάτων θα δώσει ανακριβείς μετρήσεις.
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Το πεχάμετρο παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για μια περίοδο ενός έτους για τον μετρητή και έξι μήνες για τον αισθητήρα μετά την ημερομηνία αγοράς έναντι ελαττωμάτων κατασκευής και υλικών όταν χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους και διατηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται σε επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς χρέωση. Ζημιές από ατυχήματα, κακή χρήση,παραποίηση ή έλλειψη προβλεπόμενης συντήρησηςδ εν καλύπτεται. Εάν απαιτείται σέρβις,επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο Hanna. Αν βρίσκεστε εντός ημερομηνίας εγγύησης, αναφέρετε τον αριθμό μοντέλου, και την ημερομηνία αγοράς, τον σειριακό  αριθμό και τη φύση του προβλήματος. Εάν η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση, θα ειδοποιηθείτε για τις χρεώσεις που προκύπτουν. Αν το όργανο πρόκειται να επιστραφεί στη Hanna Instruments, αποκτήστε πρώτα έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής αγαθών από το τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης και στη συνέχεια στείλτε το με προπληρωμένα έξοδα αποστολής. Πάντα κατά την αποστολή οποιουδήποτε οργάνου, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συσκευασμένο για την πλήρη προστασία του οργάνου.
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ΕΓΓΥΗΣΗ



Thank You Operation

Preparation:
The pH electrode is shipped dry. 
Before using the Checker®Plus, 
remove the protective cap and 
condition the electrode by soaking 
the tip (bottom 4 cm (1.5”)) in pH 7.01 
buffer solution for several hours. Then 
follow the calibration procedure.

• Do not be alarmed if white crystals  
 appear around the cap. This is  
 normal with pH electrodes and they  
 dissolve when rinsed with water.

• Connect the electrode to the meter.

• Turn the Checker®Plus on by  
 pressing ON/OFF button.

• Remove the protective cap and  
 immerse the tip of the electrode  
 in the sample to be tested.

• Stir gently and wait for a  
 stable reading.

NEVER IMMERSE THE ELECTRODE 
OVER THE MAXIMUM IMMERSION 
LEVEL. THE CONNECTOR MUST 
ALWAYS BE CLEAN AND DRY.

• After use, rinse the electrode with  
 water and store it with a few drops  
 of HI70300 storage solution in the  
 protective cap.
• Replace protective cap after  
 each use.

DO NOT USE DISTILLED OR 
DEIONIZED WATER FOR STORAGE 
PURPOSES.

Thank you for choosing a Hanna 
Instruments product. Please read 
this instruction manual carefully 
before using the instrument. 

For additional information, visit 
www.hannainst.com or e-mail 
us at tech@hannainst.com.

Liquid 
Crystal 
Display

ON/OFF 
Button

Maximum 
Immersion 
Level

Recommended 
Immersion 
Level 4 cm (1.5”)

pH Probe

Press the ON/OFF button to turn the 
meter on. All tags will be displayed.

The meter will go into measurement 
mode: current reading and 
calibrated buffers are displayed.

Specifications
Range 0.00 to 14.00 pH

Resolution 0.01 pH

Accuracy 
(@25°C/77°F)

±0.2 pH

Calibration automatic, one or two-point

Electrode HI1271 (included)

Battery Type CR2032 Li-ion

Battery Life approximately 1000 hours  
of continuous use

Auto-off 8 minutes, 60 minutes,  
or can be disabled

Environment 0 to 50°C (32 to 122°F);  
RH 95% max

Dimensions 50 x 174 x 21 mm (2 x 6.8 x 0.9“) 
(excluding probe)

Weight 50 g (1.8 oz.)

Meter Calibration

From measurement mode, press 
and hold the ON/OFF button 
until “CAL” is displayed.

When “7.01” blinks on the display, 
place the tip of the probe into a 
pH 4, 7, or 10 buffer solution.
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Press the button to exit and save 
calibration. “Sto” will then be displayed.

Meter will exit to measurement mode 
and the calibration tag will be displayed.

pH 4 will then blink on the display.
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Use pH 4 or 10 to perform a two-point 
calibration. The value is automatically 
recognized and displayed with the  
blinking stability indicator.

When the reading is stable, the stability 
indicator will disappear. “Sto” will be 
displayed when the calibration is saved.

Meter will exit to measurement mode and 
the calibration tags will be displayed.

Meter Overview

When the reading is stable, the stability 
indicator will disappear. “Sto” will be 
displayed when the calibration is saved.

If pH 4 or 10 buffer solution is used 
as the first point the value of the 
buffer is recognized and displayed 
with the blinking stability indicator.

Meter will exit to measurement mode and 
the calibration tag will be displayed.For one-point calibration 

using pH 4 or pH 10 buffer 
go to procedure B 

For one or two-point 
calibration using pH 7 
buffer go to procedure A

A One or Two-Point Calibration with pH 7

One-Point Calibration with pH 4 or pH 10

A

B

B

If pH 7 buffer solution is used as the 
first point the buffer is recognized 
with the blinking stability indicator.

When the reading is stable, the 
stability indicator will disappear 
and pH 7 will be calibrated. If pH 7 
is the only calibration point, finish 
one-point procedure at right. 

If using pH 4 or pH 10 as a second point, 
continue two-point procedure at right.
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της HANNA Instruments. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.hannainst.com ή στείλτε email στο tech@hannainst.com
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Το ηλεκτρόδιο pH αποστέλλεται στεγνό. Πριν χρησιμοποιήσετε το πεχάμετρο,αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και πρέπει να υγράνετε το ηλεκτρόδιο βυθίζοντας το κάτω άκρο του (τουλάχιστον έως τα 4 cm ) σε ρυθμιστικό διάλυμα pH 7,01 για αρκετές ώρες. Έπειτα (προαιρετικά) ακολουθήστε τη διαδικασία βαθμονόμησης.

• Μην ανησυχείτε εάν εμφανίζονται λευκοί κρύσταλλοι εμφανίζονται γύρω από το καπάκι. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει στα ηλεκτρόδια pH και αυτά διαλύονται όταν ξεπλένονται στο νερό.

• Συνδέστε το στέλεχος του ηλεκτροδίου στο πεχάμετρο (στον μετρητή) 

• Ενεργοποιήστε το πεχάμετρο πατώντας το κουμπί ON/OFF.

• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και βυθίστε την άκρη του ηλεκτροδίου στο δείγμα που θα εξεταστεί.

• Ανακατέψτε απαλά και περιμένετε για σταθερή ανάγνωση της μέτρησης.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΥΘΙΣΗΣ. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ.

• Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με νερό και αποθηκεύστε το με μερικές σταγόνες του διαλύματος αποθήκευσης HI70300 (δεν περιλαμβάνεται) στο προστατευτικό καπάκι.

• Αντικαταστήστε το υγρό στο προστατευτικό καπάκι μετά από κάθε χρήση.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ Ή ΑΠΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
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Textbox
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το πεχάμετρο. Θα εμφανιστούν όλες οι ετικέτες. Το πεχάμετρο θα μπει στη λειτουργία μέτρησης: εμφανίζεται η τρέχουσα μέτρηση καθώς και τα ρυθμιστικά διαλύματα με τα οποία έχει βαθμονομηθεί.
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Από τη λειτουργία μέτρησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "CAL".
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Όταν η ένδειξη "7.01" αναβοσβήνει στην οθόνη, τοποθετήστε την άκρη του καθετήρα (την άκρη του στελέχους του αισθητήρα) σε ρυθμιστικό διάλυμα pH 4, 7 ή 10
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Για βαθμονόμηση ενός ή δύο σημείων με χρήση pH 7 buffer πηγαίνετε στη διαδικασία Α.

Για βαθμονόμηση ενός σημείου θα εμφανιστεί η ετικέτα βαθμονόμησης Χρησιμοποιώντας ρυθμιστικό διάλυμα pH 4 ή pH 10 μεταβείτε στη διαδικασία Β
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
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Προετοιμασία
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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Οθόνη
Υγρών
Κρυστάλλων
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Κουμπί
ON / OFF
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Μέγιστο σημείο καταβύθισης
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Καθετήρας ή αλλιώς στέλεχος του αισθητήρα
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Συνιστώμενο επίπεδο καταβύθισης
4cm (1.5")
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Εάν χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα pH 7 ως πρώτο σημείο βαθμονόμησης αναγνωρίζεται αυτόματα το buffer με την ένδειξη σταθερότητας να αναβοσβήνει. 

Όταν η ανάγνωση είναι σταθερή, τότε ο δείκτης σταθερότητας θα εξαφανιστείκαι το pH 7 θα βαθμονομηθεί. Εάν το pH 7 είναι το μόνο σημείο βαθμονόμησης, τότε τελειώστε την διαδικασία βαθμονόμησης ενός σημείου (One-Point)  όπως περιγράφεται στα δεξιά.

Εάν χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα  pH 4 ή pH 10 ως δεύτερο σημείο βαθμονόμησης, συνεχίστε τη διαδικασία δύο σημείων (Two-Point) όπως περιγράφεται στα δεξιά
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Η ένδειξη pH 4 θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
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Πατήστε το κουμπί για έξοδο και αποθήκευση της βαθμονόμηση. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "Sto".
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Χρησιμοποιήστε pH 4 ή 10 για να εκτελέσετε την βαθμονόμηση δύο σημείων. Η τιμή αναγνωρίζεται αυτόματα και εμφανίζεται με την ένδειξη σταθερότητας που αναβοσβήνει.
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Το πεχάμετρο θα μεταβεί στη λειτουργία μέτρησης και θα εμφανιστεί η ετικέτα βαθμονόμησης.

User
Textbox
Όταν η τιμή μέτρησης σταθεροποιηθεί , η  ένδειξη σταθερότητας θα εξαφανιστεί. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "Sto" και η βαθμονόμηση θα αποθηκευτεί.
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Εάν χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα pH 4 ή pH 10 ως πρώτο σημείο βαθμονόμησης αναγνωρίζεται αυτόματα το buffer με την ένδειξη σταθερότητας να αναβοσβήνει. 

User
Textbox
Το πεχάμετρο θα μεταβεί στη λειτουργία μέτρησης και θα εμφανιστεί η ετικέτα βαθμονόμησης.
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Όταν η τιμή μέτρησης σταθεροποιηθεί , η  ένδειξη σταθερότητας θα εξαφανιστεί. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "Sto" και η βαθμονόμηση θα αποθηκευτεί.
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Το πεχάμετρο θα μεταβεί στη λειτουργία μέτρησης και θα εμφανιστεί η ετικέτα βαθμονόμησης.
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ pH 4 ή pH 10
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ή ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ pH 7


