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Rozpoczęcie pracy 

 

1. Zdejmij pasek izolujący baterie – znajduje się on pod bateriami i ma za zadanie chronić miernik przed 

przypadkowym włączeniem się w transporcie. Aby zdjąć pasek izolujący baterie należy odkręcić górną 

pokrywę miernika i wyjąć uchwyt z bateriami. Następnie należy usunąć pasek i z powrotem zainstalować 

baterie. 

2. Nasącz czujnik zanurzając go w roztworze pH4 na około 10 minut. Zapewnia to prawidłowe nawilżenie 

czujnika pH. 

3. Czujnik jest przechowywany w pokrywie – pamiętaj, aby gąbka wewnątrz pokrywy czujnika była zawsze 

wilgotna – w razie potrzeby nasącz gąbkę dolewając roztworu pH4. Wilgotna gąbka zapewnia prawidłowe 

nawilżenie czujnika pH. 

 

 

Kalibracja 

 

1. Wlej niewielką ilość roztworu pH4 i pH7 do plastikowych pojemniczków 

dostarczonych w zestawie. Nie ma konieczności wlewania dużej ilości 

roztworów, wystarczy tyle aby zanurzyć końcówkę czujnika miernika. 

2. Włącz miernik. 

3. Zanurz czujnik w roztworze kalibracyjnym pH7. Wciśnij przycisk 

CAL/RECALL. Na wyświetlaczu będzie migał komunikat „7.00”, aż 

kalibracja zostanie zakończona. Po zakończeniu procesu kalibracji dla 

roztworu pH7 na wyświetlaczu na krótko pojawi się komunikat „End”. 

4. Wypłucz czujnik w wodzie destylowanej i zanurz go w roztworze 

kalibracyjnym pH4. Powtórz czynności jak opisano powyżej dla roztworu 

pH7. 

 

Po zakończeniu kalibracji dla roztworu pH4 miernik przełączy się 

automatycznie do trybu pomiarowego. Wypłucz czujnik w wodzie 

destylowanej i rozpocznij pomiary. Wyłączanie i włączanie miernika nie czyści zapisanych danych 

kalibracyjnych. Jednakże, jeśli usunięte zostaną baterie, kalibrację należy powtórzyć. Zaleca się aby kalibracja 

była wykonywana codziennie lub po 15 kolejnych pomiarach – przypomnieniem do wykonania kalibracji jest 

komunikat CAL wyświetlany na ekranie. 

Istnieje możliwość wykonania 2-go punktu kalibracji w buforze pH10 zamiast pH4, jeśli użytkownik planuje 

pomiary w próbkach o pH bardziej zbliżonym do tej wartości. 

 

 

 

 

1 – Pokrywka schowka na baterie 

2 – Wyświetlacz LCD 

3 – Przycisk MODE/HOLD 

4 – Przycisk CAL/RECALL 

5 – Przycisk włączania / wyłączania (ON/OFF) 

6 – Kołnierz elektrody 

7 – Elektroda pH 

(pokrywa do przechowywania czujnika pH z gąbką nie są pokazane na rysunku) 
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Zapisywanie pomiarów w pamięci podręcznej 

 

Będąc w trybie pomiarowym wciśnięcie przycisku MODE/HOLD powoduje zamrożenie wartości na 

wyświetlaczu i zapisanie jej w pamięci podręcznej. Pamięć podręczna pozwala na czasowe zapamiętanie do 15 

pomiarów. Po zapisaniu 15 pomiarów kolejne pomiary będą nadpisywały pomiary zapisane jako pierwsze.Aby 

powrócić do trybu pomiarowego należy ponownie wcisnąć przycisk MODE/HOLD.  

 

Aby przejrzeć zapamiętane pomiary należy, będąc w trybie pomiarowym, wcisnąć na krótko przycisk 

CAL/RECALL, a następnie wcisnąć przycisk MODE/HOLD w czasie, gdy na wyświetlaczu widoczny jest 

symbol CAL. Na wyświetlaczu będzie migać cyfra oznaczająca pomiar w zakresie od 1 do 15.  

Na początku będzie wyświetlany ostatnio zapamiętany pomiar. Aby przejść przez kolejne pomiary należy na 

krótko przyciskać przycisk MODE/HOLD. Aby wyjść z trybu przeglądu zapisanych danych należy na krótko 

wcisnąć przycisk CAL/RECALL – miernik przejdzie w tryb normalnej pracy. 

 

UWAGA: Jeśli baterie zostaną wyładowane lub wyjęte dane zapisane w pamięci zostaną utracone. 

 

 

Wymiana baterii 

 

 
 

 

Informacja o konieczności wymiany elektrody pomiarowej (RENEW) 

 

Pojawienie się na wyświetlaczu migającego komunikatu ‘RENEW’ informuje użytkownika o konieczności 

wymiany elektrody, której żywotność dobiega końca. Jeśli po wyczyszczeniu elektrody i ponownej kalibracji 

miernika komunikat ‘RENEW’ nie znika, elektrodę należy wymienić. Komunikat ‘RENEW’ pojawia się jeśli 

sygnał wyjściowy z elektrody nie przechodzi pomyślnie wewnętrznych testów diagnostycznych.  

 

Wymiana elektrody 

 

Miernik ExStik (Soil) dostarczany jest z zamontowaną elektrodą pomiarową pH. Żywotność elektrody jest 

ograniczona i zależy (między innymi) od warunków pracy i częstotliwości wykonywania pomiarów. Jeśli 

elektroda wymaga wymiany na wyświetlaczu pojawi się napis RENEW, który nie znika po wyczyszczeniu 

elektrody i kalibracji miernika. Aby wymienić elektrodę należy wykonać następujące kroki: 

 

1. Aby wymontować zużytą elektrodę należy odkręcić i zdjąć kołnierz mocujący ją do miernika. 

2. Delikatnie poruszając elektrodę na boki należy ją odłączyć od miernika. 

3. Następnie nową elektrodę należy zamontować w miejsce zużytej, zachowując szczególną ostrożność przy 

jej podłączaniu (elektroda ma specjalne nacięcia pozwalające na jej instalację tylko we właściwy sposób). 

4. Po podłączeniu elektrody należy ją zabezpieczyć nakręcając kołnierz, który mocuje ją do miernika (należy 

zwrócić uwagę na o-ring, który uszczelnia połączenie elektrody z miernikiem). 
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Zmiana jednostek pomiarowych temperatury (oF / oC) 

 

Aby zmienić jednostki pomiarowe ze oF na oC lub odwrotnie należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk 

CAL przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu najpierw zmieni się jednostka pomiarowa (oF / oC) a następnie, 

jak zwolniony zostanie przycisk CAL, zmieni się również mierzona wartość. Jeśli przy próbie zmiany jednostek 

pomiarowych miernik przypadkowo wejdzie w tryb kalibracji i na wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘CAL’, 

należy po prostu wyłączyć miernik i włączyć go ponownie. 

 

Rozwiązywanie problemów 

 

Jeśli miernik się zawiesi i nie reaguje na wciskanie przycisków, nie można przeprowadzić kalibracji lub na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘a-1’ wtedy należy go zresetować. W tym celu trzeba wyjąć z niego baterie, 

wcisnąć przycisk ON/OFF i trzymać go wciśniętym przez 10 sekundy, a następnie ponownie zainstalować 

baterie. Należy pamiętać, że wyjęcie baterii powoduje utratę pomiarów zapisanych w pamięci podręcznej oraz 

utratę kalibracji użytkownika (kalibracje fabryczne zostają zachowane). Po ponownej instalacji baterii należy 

wykonać kalibrację miernika, tak jak to opisano wcześniej.  

 

Przypomnienie o kalibracji 

 

Jeśli miernik ExSTIK zostanie włączony po raz 15 bez wykonania kalibracji na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat ‘CAL’, która wskazuje, że może być konieczna ponowna kalibracja pH-metru celem zachowania 

właściwej dokładności pomiarów. Niektóre zastosowania wymagają częstszego wykonywania kalibracji, inne 

rzadszego – zależy to od oczekiwań co do dokładności pomiarów. Komunikat ‘CAL’ jest po prostu 

przypomnieniem, że może być konieczna kalibracja i znika po jej wykonaniu. Pojawienie się komunikatu ‘CAL’ 

nie blokuje możliwości wykonywania dalszych pomiarów. 

 

Specyfikacja techniczna 

 

Zakres pomiarowy pH: od 0,00 do 14,00 pH 

Zakres pomiarowy temperatury: od – 5oC do +90oC 

Max. rozdzielczość: 0,01 pH / 0,1oC 

Podstawowa dokładność: ±0,01 pH / ±1oC (dla pomiarów w zakresie – 5oC do +50oC) 

Kompensacja temperatury: automatyczna w zakresie od 0oC do +90oC 

Pamięć: 15 pomiarów (pamięć podręczna) 

Środowisko pracy: –0oC do +90oC / <80% RH (wilgotności względnej) 

Zasilanie: 4 x bateria pastylkowa CR2032 

Wymiary / waga: 35,6 x 172,7 x 40,6 mm / 110 g 

 


