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OBSŁUGA MIERNIKA 
 

 
 
� Zdejmij osłonę sondy i włącz miernik za pomocą przycisku ON/OFF/CAL. Wszystkie 

używane segmenty na wyświetlaczu LCD będą widoczne przez 1 sekundę lub tak długo 
jak długo wciśnięty będzie przycisk ON/OFF/CAL.  

� Zanurz sondę w badanym roztworze i za pomocą przycisku SET/HOLD wybierz 
mierzony parametr: pH, EC lub TDS. 

� Poruszaj delikatnie miernik aby wymieszać ciecz i poczekaj na ustabilizowanie się 
pomiaru, tzn. do czasu aż na wyświetlaczu zniknie wskaźnik stabilności pomiaru ( ). 
Wartości pH, EC lub TDS są automatycznie skompensowane w stosunku do zmierzonej 
temperatury i są wyświetlane w głównej części wyświetlacza LCD, podczas gdy 
temperatura widoczna jest w dolnej części. 

� Aby zamrozić pomiar będąc w trybie pomiaru należy przycisnąć i przytrzymać przycisk 
SET/HOLD. W dolnej części wyświetlacza pojawi się napis HOLD i odczyty zostanę 
zamrożone na wyświetlaczu. 

� Aby powrócić do normalnego trybu pomiarowego należy przycisnąć dowolny przycisk. 
� Aby wyłączyć miernik wciśnij przycisk ON/OFF/CAL. W dolnej części wyświetlacza 

pojawi się komunikat OFF, wtedy należy zwolnić przycisk. 
 
Uwagi: 
� Przed rozpoczęciem pomiarów upewnij się, że miernik został skalibrowany – na 

wyświetlaczu powinien być widoczny napis CAL. 
� Po użyciu zawsze wyłącz miernik, opłucz elektrodę w wodzie destylowanej i przechowuj 

z osłoną na elektrodzie pomiarowej. 
 
 
USTAWIENIA 
 
Tryb ustawień pozwala na zmianę jednostki pomiarowej temperatury (oC lub oF), ustawień 
buforów kalibracyjnych (tylko w trybie pomiarowym pH), ustawień współczynnika 
przeliczeniowego TDS (CONV), współczynnika kompensacji temperatury β (BETA) – (tylko 
w trybie pomiarowym EC). Aby przejść do trybu ustawień wciśnij przycisk ON/OF/CAL i 
trzymaj go wciśniętym, aż na wyświetlaczu komunikat CAL zostanie zastąpiony 
komunikatem TEMP i pojawi się aktualnie używana jednostka pomiarowa dla temperatury 
(np. oC). Następnie: 
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będąc w trybie pomiarowym EC lub pH: 
� Zmiana jednostek pomiarowych temperatury: oC / oF: 
wciśnij przycisk SET/HOLD aby zmienić jednostki a następnie ON/OFF/CAL aby przejść do 
menu ustawień oraz wrócić do menu pomiarowego. 
 
Będąc w trybie pomiarowym EC: 
� Zmiana współczynnika przeliczeniowego TDS: 
po ustawieniu jednostek pomiarowych temperatury wciśnij przycisk ON/OFF/CAL, aż na 
wyświetlaczu pojawi się współczynnik przeliczeniowy TDS (np. 0,50 CONV). Zmień 
wartość używając przycisku SET/HOLD i wciśnij dwukrotnie przycisk ON/OFF/CAL aby 
powrócić do normalnego trybu pomiarowego. 
 
� Zmiana współczynnika kompensacji temperatury β (BETA): 
po ustawieniu współczynnika przeliczeniowego TDS wciśnij przycisk ON/OFF/CAL, aż na 
wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony współczynnik kompensacji temperatury β (np. 
2.1 BETA). Zmień wartość używając przycisku SET/HOLD a następnie przyciskiem 
ON/OFF/CAL przejdź do normalnego menu pomiarowego. 
 
będąc w trybie pomiarowym pH: 
� Zmiana ustawień buforów kalibracyjnych: 
po ustawieniu jednostek pomiarowych temperatury wciśnij raz przycisk ON/OFF/CAL i 
wybierz odpowiedni zestaw buforów („pH 7.01 BUFF” dla pH 4.01/7.01/10.01 lub „pH 6.86 
BUFF” dla zestawu NIST 4.01/6.86/9.18). Zmień wartość używając przycisku SET/HOLD i 
wciśnij dwukrotnie przycisk ON/OFF/CAL aby powrócić do normalnego trybu pomiarowego.  
 
 
POMIAR EC I PROCEDURA KALIBRACJI 
 
Za pomocą przycisku SET/HOLD wybierz tryb pomiarowy EC lub TDS. Zanurz elektrodę w 
roztworze, który ma zostać zbadany. Poruszaj delikatnie miernik aby wymieszać ciecz i 
poczekaj na ustabilizowanie się pomiaru, tzn. do czasu, aż na wyświetlaczu zniknie wskaźnik 
stabilności pomiaru. 
� Aby uzyskać lepszą dokładność pomiaru zaleca się częste kalibrowanie miernika. 

Kalibracja wymagana jest zawsze, gdy wymieniona została elektroda, wykonywano 
pomiary w cieczach agresywnych lub gdy wymagana jest duża dokładność pomiaru. 
Będąc w normalnym trybie pomiarowym EC wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk 
ON/OFF/CAL, aż na wyświetlaczu, w dolnej części,  komunikat OFF zostanie 
zastąpiony komunikatem CAL. Zwolnij przycisk. 

� Zanurz elektrodę we właściwym roztworze kalibracyjnym: M10031 (1413 µS/cm) dla 
miernika MW803 i M10030 (12.88 mS/cm) dla miernika MW804. 

� Jeśli automatyczna procedura kalibracji przebiegnie prawidłowo, wtedy na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat OK przez około 1 sekundę i miernik przejdzie do normalnego trybu 
pomiarowego. 

� Ze względu na zależność pomiaru TDS od pomiaru EC nie ma konieczności 
przeprowadzania ponownej kalibracji dla pomiaru TDS. 
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POMIAR pH I PROCEDURA KALIBRACJI 
 
Za pomocą przycisku SET/HOLD wybierz tryb pomiarowy pH. Zanurz elektrodę w 
roztworze, który ma zostać zbadany. Poruszaj delikatnie miernik aby wymieszać ciecz i 
poczekaj na ustabilizowanie się pomiaru, tzn. do czasu, aż na wyświetlaczu zniknie wskaźnik 
stabilności pomiaru. 
� Aby uzyskać lepszą dokładność pomiaru zaleca się częste kalibrowanie miernika. 

Kalibracja wymagana jest zawsze, gdy wymieniona została elektroda, wykonywano 
pomiary w cieczach agresywnych lub gdy wymagana jest duża dokładność pomiaru. 
Będąc w normalnym trybie pomiarowym pH wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk 
ON/OFF/CAL, aż na wyświetlaczu, w dolnej części,  komunikat OFF zostanie 
zastąpiony komunikatem CAL. Zwolnij przycisk. 

� Miernik przejdzie w tryb kalibracji a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „pH 7.01 
USE” (lub „pH6.86 USE” jeśli wcześniej wybrano bufory NIST). 

� Aby wykonać jednopunktową kalibrację zanurz elektrodę w wybranym roztworze 
kalibracyjnym, np.: pH 4.01, 7.01 (lub 6.86), 10.01 (lub 9.18). 

� Miernik aktywuje procedurę automatycznego rozpoznania buforu kalibracyjnego. Jeśli 
właściwy roztwór nie zostanie wykryty miernik przez 12 sekund będzie wyświetlał 
komunikat USE a następnie pojawi się komunikat WRNG wskazujący, że mierzona 
próbka nie jest właściwym roztworem kalibracyjnym. W przeciwnym razie, jeśli 
rozpoznany zostanie właściwy roztwór kalibracyjny, wtedy jego wartość będzie pokazana 
na ekranie głównym a w dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat REC.  

� Jeśli do kalibracji został użyty roztwór kalibracyjny pH 7.01 (lub 6.68) i ma być 
przeprowadzona kalibracja jednopunktowa, wciśnij przycisk SET aby wyjść z menu 
kalibracyjnego – na wyświetlaczu pojawi się komunikat OK 1. Punkt kalibracyjny 
zostanie zapisany i miernik przejdzie do menu pomiarowego. Dla uzyskania lepszej 
dokładności pomiarów zawsze zaleca się wykonanie kalibracji dwupunktowej.  

� Aby wykonać kalibrację dwupunktową najpierw należy przeprowadzić kalibrację z 
użyciem buforu pH 7.01 (lub 6.68) a następnie miernik spyta o kolejny bufor, na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat ph 4.01 USE. Należy wypłukać elektrodę w wodzie 
destylowanej i zanurzyć ją w drugim buforze kalibracyjnym (ph 4.01, 10.01 lub 9.18). 

 
Uwagi: 
� Po prawidłowym wykonaniu kalibracji na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie CAL. 
� Aby przerwać procedurę i powrócić do ostatnio używanych danych kalibracyjnych, po 

wejściu do trybu kalibracji należy wcisnąć przycisk ON/OFF/CAL. 
� W dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat ESC przez około 1 sekundę i 

miernik przejdzie do normalnego trybu pomiarowego. 
� Aby zresetować miernik do wartości domyślnych i wyczyścić wcześniejsze kalibracje 

należy, po wejściu do menu kalibracyjnego, a przed wykonaniem i zaakceptowaniem 
pierwszego punktu kalibracji, wcisnąć przycisk SET/HOLD. 

� W dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat CLR przez około 1 sekundę, miernik 
zresetuje się do domyślnych ustawień kalibracji, a z wyświetlacza zniknie komunikat 
CAL. 

� Jeśli wykryty zostanie właściwy bufor kalibracyjny, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat REC i miernik dokończy procedurę kalibracji. 

� Na wyświetlaczu pojawi się wartość buforu kalibracyjnego oraz komunikat OK 2 i 
miernik przejdzie do normalnego trybu pomiarowego. W przeciwnym wypadku, jeśli nie 
zostanie wykryty właściwy bufor kalibracyjny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
WRNG. 
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WYMIANA ELEKTRODY 
 
� Zdejmij osłonę elektrody i odkręć plastikową nakrętkę znajdującą się w jej górnej części. 
� Wyjmij starą elektrodę MI60P i załóż nową. 
� Przed ponownym dokręceniem plastikowej nakrętki upewnij się, że uszczelka jest na 

swoim miejscu. 
 
WYMIANA BATERII 
 
Gdy bateria będzie słaba i pozostanie tylko kilka godzin pracy, na wyświetlaczu LCD pojawi 
się symbol baterii wskazujący, że trzeba ją wymienić. Miernik posiada system BEPS (ang. 
Battery Error Prevention System), który chroni przed wykonaniem błędnych pomiarów w 
wyniku niskiego stanu baterii, wyłączając automatycznie miernik. Zaleca się wymianę baterii 
natychmiast po pojawieniu się symbolu słabej baterii. 
Aby wymienić baterię należy odkręcić pokrywkę przedziału na baterie i wymienić wszystkie 
cztery baterie 1,5 V, zwracając uwagę na ich właściwą polaryzację. 
 
AKCESORIA 
 
MI60P Wymienna elektroda do mierników MW803 i MW804 
M10030B Bufor kalibracyjny 12,88 mS/cm, 25 saszetek po 20 ml każda 
M10031B Bufor kalibracyjny 1413 µS/cm, 25 saszetek po 20 ml każda 
M10032B Bufor kalibracyjny 1382 ppm TDS, 25 saszetek po 20 ml każda 
M10038B Bufor kalibracyjny 6.44 ppm TDS, 25 saszetek po 20 ml każda 
MA9060 Bufor kalibracyjny 12,88 mS/cm, butla 230 ml 
MA9061 Bufor kalibracyjny 1413 µS/cm, butla 230 ml 
MA9062 Bufor kalibracyjny 1382 ppm TDS , butla 230 ml 
M10016B Roztwór do czyszczenia elektrod, 25 saszetek po 20 ml każda 
M10000B Roztwór do płukania elektrod, 25 saszetek po 20 ml każda 
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 
MA9004 Bufor kalibracyjny pH 4.01 , butla 230 ml 
MA9007 Bufor kalibracyjny pH 7.01 , butla 230 ml 
MA9010 Bufor kalibracyjny pH 10.01 , butla 230 ml 
MA9006 Bufor kalibracyjny pH 6.86 , butla 230 ml 
MA9009 Bufor kalibracyjny pH 9.18 , butla 230 ml 
MA9015 Roztwór do przechowywania elektrod, 230 ml 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Specyfikacje: MW803 MW804 

Zakres pomiarowy pH: 0 – 14 pH 0 – 14 pH 

Zakres pomiarowy EC: 0 – 3990 mS/cm 0 – 20 mS/cm 

Zakres pomiarowy TDS: 0 – 2000 ppm 0 – 10 ppt 

Rozdzielczość pomiaru pH:  0,01 pH 0,1 pH 

Rozdzielczość pomiaru EC: 1 mS/cm 0,01 mS/cm 

Rozdzielczość pomiaru TDS: 1 ppm 0,01 ppt 

±0,05 pH ±0,05 pH 

EC/TDS: ±2% pełnej skali EC/TDS: ±2% pełnej skali Dokładność pomiaru@25oC: 

Temperatura: ±0,5oC Temperatura: ±0,5oC 

Kalibracja:  Ręczna 1-punktowa Ręczna 1-punktowa 

Kompensacja temperatury: Automatyczna Automatyczna 

Współczynnik 
przeliczeniowy TDS: 

0,45 – 1,00 (ustawiany) 0,45 – 1,00 (ustawiany) 

Środowisko pracy: 0 – 50oC / max. 100% RH 0 – 50oC / max. 100% RH 

Zasilanie: Baterie alkaliczne 4 x 15, V Baterie alkaliczne 4 x 15, V 

Żywotność baterii:  Do 100 godzin pracy Do 100 godzin pracy 

Automatyczne wyłączanie: Po 8 minutach bezczynności Po 8 minutach bezczynności 

Wymiary:  200 x ∅38 mm 200 x ∅38 mm 

Waga: 100 g 100 g 

 


