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Kính gửi Quý Khách Hàng, 

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm của Hanna. Xin vui lòng đọc kĩ hướng 
dẫn sử dụng (HDSD) này trước khi sử dụng thiết bị. HDSD này cung cấp đầy 
đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng thời giúp người sử 
dụng có khái niệm rõ ràng trong việc ứng dụng rộng rãi thiết bị. 

Thiết bị được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE. 

BẢO HÀNH 

Tất cả máy Hanna được bảo hành 01 năm cho máy và 06 tháng cho điện 

cực đề phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất 

hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế 

độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí 

công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo. 

Không bảo hành các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo 

máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu. 

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý 

khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số 

seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo 

hành, quý khách sẽ được thông báo các cước phí cần trả. Trường hợp gửi trả 

thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên lấy mẫu số cho phép gửi trả sản 

phẩm từ trung tâm dịch vụ khách hàng, sau đố gửi hàng kèm theo thủ tục trả 

tiền gửi hàng trước. 

Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ 

hàng an toàn. 

Mọi bản quyền đã được đăng ký. Cấm sao chép toàn bộ hay một phần sản 

phẩm mà không được sự cho phép của công ty Hanna Instruments, 584 Park 

East Drive, Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA, chủ bản quyền. 

 

Hanna Instruments đăng ký quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình 
dáng sản phẩm mà không cần báo trước. 

 
 
 

 

http://www.hannavietnam.com/
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KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

Tháo thiết bị khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để chắc chắn không xuất hiện 

hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kì hư hại nào, báo ngay cho 

nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng của Hanna gần nhất.  

Mỗi máy đo cung cấp bao gồm: 

 Điện cực độ dẫn cáp 1m 

 Pin 9V 

 Hướng dẫn sử dụng 

Chú ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói đến khi nhận thấy các chức năng của 

máy đạt. Bất kì khoản nào kể trên có khiếm khuyết hãy gửi trả lại chúng tôi 

trọng nguyên trạng đóng gói ban đầu của nó kèm theo đầy đủ các phụ kiện 

được cấp. 

MÔ TẢ CHUNG 
 

HI 8033 là máy đo độ dẫn cầm tay được thiết kế với độ chính xác và sự đơn 

giản tối đa, máy cung cấp đến 3 hoặc 4 thang đo. 

Tính dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào nhiệt độ nên máy được thực 

hiện với tham chiếu đến một nhiệt độ tiêu chuẩn là 25°C. 

Nếu dung dịch đo được có nhiệt độ khác 25°C, máy phải được bù nhiệt 

HI 8033 bù nhiệt độ bằng tay. 

Hệ số nhiệt độ được cố định ở mức 2%. 

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ CHỨC NĂNG 
 

 
 
 
1. Màn hình LCD   
2. Nút xoay chuyển đổi 
3. Nút bù nhiệt bằng tay. 
4. Nút hiệu chuẩn 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Thang đo  
0.0 đến 199.9 ; 0 to 1999 µS/cm 
0.00 đến 19.99 mS/cm 
0 đến 19990 ppm 

Độ phân giải 0.1 ; 1 µS/cm / 0.01 mS/cm / 10 ppm 
Độ chính xác  ± 1 F.S (bao gồm sai số đầu dò) 
Độ lệch EMC ± 2 F.S 

Hiệu chuẩn Bằng tay, 1 điểm 

Bù nhiệt Bằng tay, 0 đến 50oC với β=2%/oC 

Đầu dò HI 76301W cáp 1m (bao gồm) 

Môi trường 0-50ºC (32-122ºF); RH max 95% 

Loại pin 1 x 9V / 100 giờ sử dụng liên tục 

Tự động tắt Tùy chọn: Không kích hoạt hoặc 20 phút 

Kich thước 185 x 82 x 47 mm 

Khối lượng 270 g 
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CHUẨN BỊ BAN ĐẦU 
 

 Máy được cung cấp với pin kiềm 9V. Trượt nắp ngăn chứa pin ở mặt sau 

của máy và lắp pin, chú ý đến các cực của pin (xem phần "Thay Pin" để 

biết thêm chi tiết). 

 Kết nối đầu dò vào máy bằng cách gắn các chân điện cực vào ổ cắm. 

 Hãy chắc chắn máy đã được hiệu chỉnh trước khi đo (xem phần "Hiệu 

Chuẩn" để biết thêm chi tiết). 

 Nhúng đầu dò vào mẫu, đảm bảo các lỗ trên thân được ngập 

hoàn toàn. Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa để giảm thiểu nhiễu 

EMC. 

 Nhấn dò nhẹ hướng đáy cốc để loại bỏ bong bóng khí trong thân 

 Nhấn ON/OFF để mở máy hoặc cài đặt nút xoay chuyển đổi vào thang đo 

mong muốn. 

 Đo nhiệt độ dung dịch với một ChecktempC hoặc một nhiệt kế, 

và xoay núm nhiệt độ về giá trị đo được (ví dụ 20°C). 

 Chọn thang đo tương ứng 

Lưu ý: Nếu màn hình chỉ hiển thị "1", máy nằm ngoài 

thang đo. Chọn thang đo tiếp theo (cao hơn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU CHUẨN 
 

Máy cần được hiệu chuẩn ít nhất mỗi tháng một lần, hoặc sau khi thay đầu 

dò hoặc pin. 

Để có kết quả chính xác hơn, nên sử dụng một dung dịch hiệu chuẩn có giá 

trị độ dẫn gần với thang được đo. 

Xem phần "Phụ Kiện" để lựa chọn dung dịch độ dẫn thích hợp. 

 

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN: 

 Đổ dung dịch hiệu chuẩn độ dẫn (ví dụ HI 7030) vào 

một cốc thủy tinh trong khi đảm bảo các lỗ trên đầu 

dò ngập hoàn toàn. Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa để 

giảm thiểu nhiễu EMC. 

 Nhúng đầu dò độ dẫn và ChecktempC vào dung dịch. 

 

 Chờ vài phút để cân bằng nhiệt. 

 Nhấn đầu dò xuống dưới đáy, sau đó lắc khi xoay để đảm bảo không có 

bọt khí bị mắc kẹt trong thân. 

 Dùng ChecktempC để đo nhiệt độ dung dịch, và điều chỉnh núm °C phù 

hợp. 

 Xoay núm xoay để chọn thang 19990 µS/cm. 

 Xoay núm hiệu chuẩn k% đến khi màn hình hiển thị giá trị độ dẫn ở 25°C 

(xem "Biểu Đồ Độ Dẫn Theo Nhiệt Độ"), ví dụ 12880 µs/cm (= 12.88 

mS/cm), và tất cả các phép đo tiếp theo sẽ được bù đến 25°C (77 ° F). 

 Nếu chọn bù nhiệt độ chuẩn là 20°C (68 ° F), điều chỉnh nút xoay để đọc 

"11.67 mS" (xem " Biểu Đồ Độ Dẫn Theo Nhiệt Độ "). Tất cả các phép đo 

tiếp theo sẽ được bù đến 20 ° C.  

 Máy đã được hiệu chuẩn sẵn sàng để đo. 
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BẢNG ĐỘ DẪN TƯƠNG ỨNG NHIỆT ĐỘ 
 

Tính dẫn điện của dung dịch là thước đo khả năng dung dịch tạo dòng điện 

bằng các chuyển động ion. 

Độ dẫn tăng khi nhiệt độ tăng. 

Độ dẫn bị ảnh hưởng bởi các loại và số lượng của ion trong dung dịch và độ 

nhớt của dung dịch. Độ dẫn điện phụ thuộc vào nhiệt độ được thể hiện như 

một sự thay đổi tương đối trên mỗi độ C ở một nhiệt độ cụ thể, thường là 

phần trăm mỗi °C. 

Đối với bù nhiệt độ bằng tay, tham khảo biểu đồ sau: 

 

 

BẢO DƯỠNG ĐẦU DÒ 
 

Sau khi đo, rửa sạch đầu dò bằng nước máy. 

Nếu cần làm sạch kĩ hơn, tháo ống PVC và lau đầu dò với 

một miếng vải hoặc chất tẩy rửa không ăn mòn. Khi gắn lại 

ống vào đầu dò, đảm bảo các hốc trên ống nằm phía cuối 

cáp. 

Sau khi vệ sinh đầu dò, hiệu chỉnh lại máy. 

 

 

 

 

 

THAY PIN 
 

 

Khi pin sắp yếu, "V" sẽ được hiển thị để cảnh báo người 

dùng pin chỉ có thể sử dụng trong một vài giờ còn lại. 

Pin thấp có thể làm phép đo không tin cậy. Nên thay mới 

ngay lập tức. 

Thay pin ở khu vực an toàn, và sử dụng một pin kiềm 9V. 

Trượt ngăn chứa pin (xem hình bên dưới) và thay pin 9V 

mới. 

Đảm các điểm tiếp xúc pin chặt chẽ và an toàn trước khi 

gắn vỏ. 
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PHỤ KIỆN 
 

DUNG DỊCH  

HI7030L Dung dịch EC 12880 µS/cm, 500mL 

HI7031L Dung dịch EC 1413 µS/cm, 500mL 

HI7033L Dung dịch EC 84 µS/cm, 500mL 

HI7034L Dung dịch EC 80000 µS/cm, 500mL 

HI7035L Dung dịch EC 111800 µS/cm, 500mL 

HI7039L Dung dịch EC 5000 µS/cm, 500mL 

HI7032L Dung dịch TDS 1382 mg/L, 500mL 

HI7036L Dung dịch TDS 12.41 g/L, 500mL 

ĐIỆN CỰC ĐỘ DẪN 

HI76301W Điện cực độ dẫn 4 vòng cáp 1m 

 

HI76302W Điện cực độ dẫn 4 vòng tích hợp cảm biến nhiệt độ cáp 1m 

 

PHỤ KIỆN KHÁC 

ChecktempC Nhiệt kế điện tử  

HI731326  Vít hiệu chuẩn (20 cái) 

 

 

 

 

 

 

Quyù khaùch haøng löu yù, 

Tröôùc khi söû duïng caùc saûn phaåm naøy, phaûi baûo ñaûm chuùng thích hôïp vôùi 

moâi tröôøng laøm vieäc. Söû duïng caùc saûn phaåm naøy trong khu vöïc daân cö 

coù theå gaây nhieãu khoâng theå chaáp nhaän lieân quan ñeán caùc thieát bò radio 

vaø tivi. Baàu thuûy tinh ôû ñaàu ñieän cöïc nhaïy caûm vôùi söï phoùng ñieän. Luoân 

traùnh chaïm vaøo baàu thuûy tinh naøy. Trong quaù trình söû duïng, neân duøng 

daây noái ESD ñeå traùnh laøm hoûng ñieän cöïc do phoùng ñieän. Baát kyø bieán ñoåi 

naøo do ngöôøi söû duïng ñöa vaøo thieát bò cung caáp coù theå laøm giaûm hieäu 

suaát EMC (khaû naêng töông thích vôùi ñieän töø tröôøng) cuûa thieát bò. 

Ñeå traùnh soác ñieän, ñöøng söû duïng thieát bò khi ñieän theá taïi beà maët ño vöôït 

quaù 24  VAC hay 60 VDC. 

Khoâng ñöôïc tieán haønh ño trong caùc loø vi soùng ñeå traùnh hoûng hay chaùy 

maùy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


