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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ 
 

830106 

 
 

Λειτουργίες Κουμπιών συσκευής 
 

Λειτουργία MEAS 

1. Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τη συσκευή 

2. Κατά τη Κατάσταση Μέτρησης (Measurement Mode), πατώντας το κουμπί MEAS, 

“παγώνουμε” στην οθόνη της συσκευής τη την τρέχουσα μέτρηση. 

3. Κατά τη Κατάσταση Βαθμονόμησης (Calibration Mode), πατώντας το κουμπί MEAS, 

βγαίνουμε από την Κατάσταση Βαθμονόμησης (Calibration Mode). 

 

Λειτουργία ENTER 

 Κατά τη Κατάσταση Βαθμονόμησης (Calibration Mode), πατώντας το κουμπί ENTER 

επιβεβαιώνουμε κάποιο από τα 2 ζευγάρια διαλυμάτων βαθμονόμησης  

 

Λειτουργία CAL 

1. Κατά τη Κατάσταση Μέτρησης (Measurement Mode), πατώντας το κουμπί CAL, 

μπαίνουμε στη Κατάσταση Βαθμονόμησης (Calibration Mode). 

2. Κατά τη Κατάσταση Βαθμονόμησης (Calibration Mode), πατώντας το κουμπί CAL, 

μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα 2 ζευγάρια διαλυμάτων βαθμονόμησης (pH6.86 και 

pH4.00 ή pH6.86 και pH9.18). ή (pH7.00 και pH4.01 ή pH7.00 και pH10.00) 

 

Πριν ξεκινήσετε… 

Πάντα πριν κάθε χρήση να το αφήνετε τουλάχιστον 30 λεπτά μέσα σε ένα δοχείο με διάλυμα 

αποθήκευσης ή απλό νερό βρύσης. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με απεσταγμένο ή 

απιονισμένο νερό. Διατηρήστε την κατάσταση του ηλεκτροδίου σε καλά επίπεδα αποθηκεύοντάς το 

σε κατάλληλα αποθηκευτικά διαλύματα μέσα στο προστατευτικό του καπάκι. 

 

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ Η ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ 

 

 

 

Ενεργοποίηση Συσκευής (Power ON) 

Πιέστε το κουμπί MEAS για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη της συσκευής θα δείξει 

κάποια τιμή μέτρησης ή “---”. 

 

Αυτόματη Απενεργοποίηση Συσκευής (Auto Power OFF) 

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν έχει πατηθεί κάποιο κουμπί για 8 λεπτά. 

 

Οδηγίες Βαθμονόμησης pH της συσκευής 

Παρακαλείστε να βαθμονομήσετε τη συσκευή πριν από τη πρώτη της χρήση ή όταν 

αντικαταστήσετε το ηλεκτρόδιο. Επίσης σας προτείνουμε να βαθμονομείτε τη συσκευή 2 φορές την 

εβδομάδα εάν κάνετε τακτική χρήση της συσκευής για πιο ακριβείς μετρήσεις. Εάν την 

χρησιμοποιείτε σπάνια, τότε σας προτείνουμε να την βαθμονομείτε κάθε φορά πριν από κάθε 

χρήση. 
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Standard Διαλύματα Βαθμονόμησης 

Τα διαλύματα που χρησιμοποιεί η συσκευή για τη Βαθμονόμησή της είναι τα NIST διαλύματα 

(pH4.00, pH6,86, pH9,18). 

 

Ετοιμάστε τα NIST διαλύματα για τη Βαθμονόμηση τη συσκευής 

Κόψτε τη συσκευασία από το σακουλάκι με το pH 4.01, και προσθέστε το σε μία ογκομετρική 

φιάλη 250ml. Γεμίστε τη φιάλη μέχρι τη μέση με απεσταγμένο νερό. Ανακατέψτε τη φιάλη για να 

διαλυθεί το περιεχόμενο από το σακουλάκι που ρίξατε προηγουμένως. Γεμίστε τη φιάλη μέχρι τα 

250ml με απεσταγμένο νερό, κλείστε τη με καπάκι/πώμα και ανακινήστε την αρκετές φορές για να 

ανακατέψετε το διάλυμα. 

 

Σημείωση: Η διαδικασία προετοιμασίας των διαλυμάτων pH6.86 και pH9.18 είναι η ίδια. 

 

Αποθήκευση Διαλυμάτων Βαθμονόμησης 

• Αποθηκεύετε τα διαλύματα αυτά σε σκούρο δοχείο, ερμητικά κλειστό και σε σκοτεινό 

μέρος. 

• 5οC είναι η κατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης 

• Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα για βαθμονόμηση που είναι αποθηκευμένο και παραπάνω από 

2 μήνες. 

• Διάφοροι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία βαθμονόμησης 

και κατά συνέπεια και την ακρίβεια των μετρήσεων. 

 

Βαθμονόμηση 

1. Πατήστε το κουμπί MEAS για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Ξεβγάλετε το ηλεκτρόδιο σχολαστικά με απεσταγμένο νερό. Στεγνώστε το ηλεκτρόδιο με 

χαρτί. 

3. Πατήστε το κουμπί CAL μέχρι η ένδειξη “CAL 7-4” εμφανιστεί στην οθόνη. Η συσκευή 

περιμένει να επιλέξετε 1 από τα 2 ζευγάρια διαλυμάτων βαθμονόμησης (pH6.86 και pH4.00 

ή pH6.86 και pH9.18). 

4. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε το ζευγάρι διαλυμάτων που θέλετε. Στη συνέχει η 

ένδειξη “CALPH7” εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή περιμένει να χρησιμοποιήσετε το 

διάλυμα βαθμονόμησης με pH 6.86. 

5. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο 2-3cm μέσα στο διάλυμα βαθμονόμησης με pH 6.86 και ανακατέψτε 

ελαφρώς. 

6. Πατήστε ENTER. Η συσκευή ξεκίνησε τη διαδικασία βαθμονόμησής της. Όταν η μέτρηση 

σταθεροποιηθεί, η ένδειξή της στην οθόνη θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η βαθμονόμηση του 

1ου σημείου έχει κιόλας τελειώσει. Τώρα ανάλογα με την επιλογή του ζεύγους των 

διαλυμάτων βαθμονόμησης (βήμα 3), θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “CALPH4” ή 

“CALPH9”. 

7. Ξεβγάλτε το ηλεκτρόδιο σχολαστικά με απεσταγμένο νερό. Στεγώστε το ηλεκτρόδιο με 

χαρτί. 

8. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο 2-3cm μέσα στο διάλυμα βαθμονόμησης με pH 4.01 (ή pH 9.18) και 

ανακατέψτε ελαφρώς. 

9. Πατήστε ENTER. Η συσκευή ξεκίνησε τη διαδικασία βαθμονόμησής της. Όταν η μέτρηση 

σταθεροποιηθεί, η ένδειξή της στην οθόνη θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η βαθμονόμηση του 

2ου σημείου έχει κιόλας τελειώσει. Η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην Κατάσταση 

Μέτρησης (Measurement Mode). 

 

Εάν κάτι δεν γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της βαθμονόμησης, η ένδειξη “Err” θα 

εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής και η διαδικασία της βαθμονόμησης θα ακυρωθεί. 
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