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PO DOSTAWIE 

 

Po otrzymaniu miernika rozpakuj go i sprawdź, czy nie został on uszkodzony w trakcie 

transportu. Jeśli widoczne byłoby jakiekolwiek uszkodzenie należy skontaktować się z 

dostawcą miernika. 

Każdy miernik dostarczany jest w komplecie z następującymi akcesoriami: 

• SE600 – łączona elektroda pH i EC/TDS z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz 

kablem o długości 1 m. 

• Roztwory kalibracyjne pH7.01, 1413 µS/cm & 1382 ppm (dla miernika MW801) lub 1500 

ppm (dla miernika MW802) – po jednej saszetce 20 ml każda. 

• Instrukcja obsługi. 

• Bateria 9V. 

 

 

OBSŁUGA MIERNIKA 

 

Otwórz przedział na baterie, znajdujący się w tylnej części miernika, i zainstaluj baterię 9V. 

Podłącz elektrodę do miernika, zwracając uwagę na odpowiednie ustawienie wtyczki w 

stosunku do ułożenia pinów w gnieździe.   

 

Przed rozpoczęciem pomiarów pamiętaj, żeby z elektrody zdjąć kapturek 

ochronny. Pamiętaj o wykonaniu kalibracji przed rozpoczęciem pomiarów 

– procedura kalibracji opisana została poniżej. 

Włącz miernik wciskając przycisk ON/OFF. 

 

 

 

POMIAR pH 

 

Jeśli elektroda była przez dłuższy czas sucha należy ją nasączyć roztworem kalibracyjnym pH7 

(M10007) przed rozpoczęciem pomiarów, aby ją reaktywować – uzyskuje się to pozostawiając 

końcówkę elektrody na kilka minut zanurzoną w roztworze pH7. Następnie, po wykonaniu 

kalibracji, elektrodę należy zanurzyć w badanym roztworze i pozostawić ją na chwilę, aż 

pomiar się ustabilizuje. Trzeba pamiętać o wybraniu trybu pomiarowego pH przed 

rozpoczęciem pomiaru – należy wcisnąć przycisk pH. 

 

 

POMIAR EC / TDS 

 

Po wykonaniu kalibracji elektrodę należy zanurzyć w badanym roztworze i pozostawić ją na 

chwilę, aż elektroda uzyska równowagę termiczną z badanym roztworem. Trzeba pamiętać o 

wybraniu trybu pomiarowego EC lub TDS przed rozpoczęciem pomiaru – należy odpowiednio 

wcisnąć przycisk mS/cm dla pomiaru EC lub PPM dla pomiaru TDS). 

 

Po wykonaniu pomiaru miernik należy wyłączyć, a elektrodę należy oczyścić (płucząc w 

wodzie destylowanej) i przechowywać z założonym kapturkiem ochronnym, do którego należy 

wlać kilka kropel roztworu do przechowywania elektrod pH. 
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PROCEDURA KALIBRACJI  

 

Usuń kapturek ochronny z końcówki elektrody. 

Włącz miernik. 

Wybierz parametr wciskając odpowiednio jeden z przycisków: pH / mS/cm / PPM. 

 

Kalibracja pH 

A. PRZYGOTOWANIE 

Miernik pozwala na wykonanie kalibracji jednopunktowej pH. 

Zależnie od spodziewanych wartości pomiarowych należy wybrać 

roztwór kalibracyjny o najbardziej zbliżonej wartości: pH7.01 

(M10007B) dla roztworów obojętnych / pH4.01 (M1004B) dla 

roztworów kwaśnych/ pH10.01 (M10010B) dla roztworów 

zasadowych. 

 

B. KALIBRACJA 

Opłucz końcówkę elektrody w wodzie destylowanej i zanurz ją w odpowiednim 

roztworze kalibracyjnym. Odczekaj kilka minut, aż odczyt się ustabilizuje. 

Zmierz temperaturę roztworu kalibracyjnego za pomocą termometru. 

Przekręcając pokrętło regulacyjne pH ustaw wartość pH na wyświetlaczu 

zgodną z wartością pH roztworu kalibracyjnego w danej 

temperaturze (tabela wartości pH dla buforu dla różnych 

temperatur znajduje się na saszetce oraz w dalszej części 

instrukcji. 

 

 

 

Kalibracja jest zakończona a miernik gotowy do pomiarów pH. 

 

 

Kalibracja EC/TDS 

A. PRZYGOTOWANIE 

Miernik pozwala na wykonanie kalibracji jednopunktowej EC. 

Zależnie od spodziewanych wartości pomiarowych należy wybrać 

roztwór kalibracyjny o najbardziej zbliżonej wartości:  

Model MW801: do kalibracji TDS użyj roztworu 1382 ppm  

(M10032B), do kalibracji EC użyj roztworu 1413µS/cm (M10031B). 

Model MW802: do kalibracji TDS użyj roztworu 1500 ppm  

(M10442B), do kalibracji EC użyj roztworu 1413µS/cm (M10031B). 

 

B. KALIBRACJA 

Opłucz końcówkę elektrody w wodzie destylowanej i zanurz ją w odpowiednim roztworze 

kalibracyjnym. Odczekaj kilka minut, aż odczyt się ustabilizuje i osiągnięta zostanie 

równowaga termiczna pomiędzy elektrodą a roztworem kalibracyjnym. 

Przekręcając pokrętło regulacyjne EC/TDS ustaw odpowiednią 

wartość EC lub TDS dla temperatury 25oC. 

 

Kalibracja jest zakończona a miernik gotowy do pomiarów EC/TDS. 

 

Dla pomiarów EC/TDS miernik powinien być kalibrowany przynajmniej raz w miesiącu oraz 

zawsze, gdy wymieniana jest elektroda lub bateria. 
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UWAGA: Przeliczanie wartości EC na TDS jest wykonywane przez wbudowany obwód 

elektroniczny. Zawsze, gdy wykonywana jest kalibracja EC automatycznie kalibrowany jest 

pomiar TDS (i na odwrót). 

 

 

WYMIANA BATERII 

 

Miernik MW801 / MW802 zasilany jest baterią 9V umieszczoną w przedziale znajdującym się 

w tylnej części miernika.  

Gdy bateria jest wyczerpana miernik wyłącza się automatycznie. 

Baterie należy zawsze wymieniać w bezpiecznym miejscu i używać dobrej jakości baterii 

alkalicznych. Aby wymienić baterię należy otworzyć przedział na baterie, wyjąć starą baterię i 

podłączyć nową, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację i pewność połączenia. Po 

zainstalowaniu nowej baterii należy ją umieścić w przedziale i zamknąć pokrywę. 

 

 

pH ROZTWORÓW KALIBRACYJNYCH DLA RÓŻNYCH TEMPERATUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCESORIA 
 

M10004B Bufor kalibracyjny pH 4.01, 25 saszetek po 20 ml każda 

M10007B Bufor kalibracyjny pH 7.01, 25 saszetek po 20 ml każda 

M10010B Bufor kalibracyjny pH 10.01, 25 saszetek po 20 ml każda 

M10031B Bufor kalibracyjny 1413 S/cm, 25 saszetek po 20 ml każda 

M10032B Bufor kalibracyjny 1382 ppm TDS, 25 saszetek po 20 ml każda 

M10442B Bufor kalibracyjny 1500 ppm TDS, 25 saszetek po 20 ml każda 

MA9015 Roztwór do przechowywania elektrod, 230 ml 

SE600 Wymienna elektroda pH / EC / TDS z kablem o długości 1 m 

 


