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Kính göûi quyù khaùch haøng, 

Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna.  

Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng (HDSD) naøy 

tröôùc khi söû duïng maùy. 

HDSD naøy caáp ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå söû duïng 

ñuùng thieát bò, ñoàng thôøi giuùp ngöôøi söû duïng coù khaùi 

nieäm roõ raøng ñeå coù theå öùng duïng roäng raõi thieát bò.  

Heä thieát bò naøy ñöôïc saûn xuaát theo ñuùng tieâu chuaån CE. 

BAÛO HAØNH 

Taát caû caùc maùy cuûa Hanna Instrument ñöôïc baûo haønh 1 

naêm ñeà phoøng caùc khieám khuyeát do saûn xuaát vaø do vaät 

lieäu cheá taïo maùy xuaát hieän trong quaù trình duøng thieát bò 

theo ñuùng muïc ñích söû duïng vaø ñuùng cheá ñoä baûo döôõng 

nhö höôùng daãn. Caùc ñaàu doø ñöôïc baûo haønh 6 thaùng. 

Khoâng baûo haønh caùc hö hoûng do thieân tai, söû duïng 

khoâng ñuùng, tuøy tieän thaùo maùy hay do thieáu söï baûo 

döôõng maùy nhö yeâu caàu. Vieäc baûo haønh bao goàm söûa 

chöõa vaø mieãn phí coâng thay theá phuï tuøng. 

Neáu coù yeâu caàu baûo trì söõa chöõa, haõy lieân heä nhaø phaân 

phoái thieát bò cho quyù khaùch. Neáu trong thôøi gian baûo 

haønh, haõy baùo maõ soá thieát bò, ngaøy mua, soá seri vaø tình 

traïng hö hoûng. Neáu vieäc söõa chöõa khoâng coù trong cheá ñoä 

baûo haønh, quyù khaùch seõ ñöôïc thoâng baùo caùc cöôùc phí 

caàn traû. Tröôøng hôïp göûi traû thieát bò veà Hanna 

Instruments, tröôùc tieân haõy laáy maãu Soá Cho Pheùp Göûi 

Traû Saûn Phaåm töø trung taâm Dòch vuï Khaùch Haøng, sau ñoù 

göûi haøng keøm theo thuû tuïc traû tieàn göûi haøng tröôùc. Khi 

vaän chuyeån baát kyø thieát bò naøo, caàn baûo ñaûm khaâu ñoùng 

goùi ñeå baûo veä haøng an toaøn.  

Moïi baûn quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Caám sao cheùp toaøn boä hay moät phaàn 

saûn phaåm maø khoâng ñöôïc söï cho pheùp cuûa Hanna Instruments Inc., 

Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA., chuû baûn quyeàn. 

Hanna Instruments ñaêng kyù quyeàn söûa ñoåi thieát keá, caáu truùc vaø 

hình daùng cuûa saûn phaåm maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc. 

 

 

 

KIEÅM TRA BAN ÑAÀU 

Xin vui loøng kieåm tra saûn phaåm caån thaän. Chaéc chaén 

raèng thieát bò khoâng bò hö hoûng. Trong tröôøng hôïp coù hö 

hoûng vui loøng lieân heä vôùi nhaø cung caáp gaàn nhaát. 

Moãi thieát bò HI 847492 cung caáp goàm: 

 1 nhiệt kế HI98501-1 

 HDSD nhiệt kế 

 5 cuvet có nắp 

 4 cuvet chuẩn HI847492-11 

 5 tag holders với tags HI920005 

 Khăn lau cuvet 

 Dầu silicon 

 4 x 1.5V 

 Adapter AC 

 HDSD 

 Chứng chỉ chất lượng của máy 

 Vali đựng máy 

Chuù yù: Giöõ laïi toaøn boä phuï kieän cho ñeán khi baïn chaéc 

chaén maùy hoaït ñoäng chính xaùc. Nhöõng maët haøng bò loãi 

phaûi ñöôïc traû laïi cuøng vôùi goùi luùc ñaàu. 
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MÔ TẢ CHUNG 

HEÄ THOÁNG NHAÄN DAÏNG VÒ TRÍ ÑO (TIS) 

Hanna laø nhaø saûn xuaát thieát bò ño ñoä ñuïc ñaàu tieân quyeát 

ñònh theâm chöùc naêng nhaän daïng vò trí ño (TIS) vaøo maùy, 

ñeå ñaùp öùng theâm nhieàu nhu caàu coøn haïn cheá cuûa ngöôøi 

söû duïng vaø cung caáp nhöõng tính naêng vöôït troäi ñeå ño ñoä 

ñuïc vaø quaûn lyù döõ lieäu ño. 

Heä thoáng ñöôïc thieát keá cho nhöõng öùng duïng trong coâng 

nghieäp vaø khoa hoïc, hay cung caáp döõ lieäu ñeå kieåm tra 

vaø höôùng daãn ñeå maãu ñöôïc tieán haønh ño treân nhöõng vò 

trí ñöôïc thieát laëp tröôùc. 

Heä thoáng raát deã daøng laép vaø vaän haønh. Chæ caàn ñaët coá 

ñònh theû iButton


 gaàn vò trí maãu ño caàn kieåm tra thöôøng 

xuyeân, vaø vôùi caøi ñaët T.I.S naøy. Theû naøy goàm moät chip 

maùy tính ñöôïc gaén vaøo khoái theùp khoâng gæ, coù theå chòu 

ñöôïc moâi tröôøng. Soá löôïng theû coù theå ñöôïc gaén khoâng 

giôùi haïn, vì moãi theû coù moät maõ kieåm soaùt rieâng. 

Ngay sau khi gaén theû coù theå baét ñaàu thu thaäp döõ lieäu. 

Ño keát quaû vaø nhaán phím Log-on-demand ñeå löu vaøo boä 

nhôù. Chæ caàn höôùng ñaàu maùy ño vaøo vò trí gaén theû thì 

thoâng tin veà soá cuûa vò trí ño, thôøi gian vaø ngaøy seõ ñöôïc 

nhôù trong maùy.  

Keát noái PC cho pheùp taûi vaø quaûn lyù döõ lieäu raát hieäu quaû 

thông qua phần mềm HI92000. 

NHÖÕNG TÖØ VIEÁT TAÉT 

NTU ñôn vò ño ñoä ñuïc Nephelometric 

FTU ñôn vò ño ñoä ñuïc Formazine 

ASBC Hiệp hội các nhà hóa học bia Mỹ 

EBC Hội nghị nhà máy bia châu Âu  

LCD maøn hình tinh theå loûng 

RTC thôøi gian thöïc 

RH ñoä aåm 

TIS heä thoáng xaùc ñònh vò trí ño 

NGUYEÂN LYÙ VAÄN HAØNH 

Một chùm ánh sáng thu được từ Phát xạ cao LED 580nm 

truyeàn qua maãu bò taùn xaï theo tất cả các höôùng. Cöôøng 

ñoä vaø kieåu aùnh saùng taùn xaï chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu 

yeáu toá nhö chieàu daøi böôùc soùng, kích thöôùc haït chaát raén 

lô löûng, hình daïng, chæ soá khuùc xaï vaø maøu saéc. Nguồn 

ánh sáng LED với bước sóng đạt đỉnh tại 580nm đảm bảo 

các phản xạ gây ra bởi mẫu màu là tối thiểu. hệ  

Heä thoáng quang học naøy bao goàm moät ñeøn LED, moät boä 

doø aùnh saùng taùn xaï (90
0
) vaø boä doø aùnh saùng truyeàn qua 

(180
0
). Boä vi xöû lyù cuûa maùy xöû lyù tín hieäu thu ñöôïc töø 

hai boä doø, maùy seõ tính toaùn vaø xaùc ñònh giaù trò FTU.  

 

Giôùi haïn doø thaáp hôn cuûa maùy ño ñoä ñuïc ñöôïc xaùc ñònh 

bôûi “aùnh saùng laïc”. Aùnh saùng laïc laø aùnh saùng ñöôïc phaùt 

hieän bôûi ñaàu doø, khoâng phaûi laø aùnh saùng taùn xaï bôûi 

nhöõng phaàn töû lô löûng gaây neân.  

Heä thoáng quang học cuûa HI847492 ñöôïc thieát keá vôùi aùnh 

saùng laïc raát ít, ñeå coù theå ño ñöôïc chính xaùc nhöõng maãu 

coù ñoä ñuïc thaáp. Tuy nhieân phaûi ñaëc bieät chuù yù khi ño 

nhöõng maãu naøy. 

NHÖÕNG ÑÔN VÒ ÑO 

Nhieàu naêm qua ñaõ coù raát nhieàu phöông phaùp ño ñoä ñuïc 

khaùc nhau ñöôïc söû duïng. Ñuïc keá Jackson Candle söû 

duïng ñeå ño theo ñôn vò JTU (Jackson turbidity units).  

Maùy HI847492 cho keát quaû ño theo ñôn vò FTU. NTU 

töông ñöông vôùi FTU. Baûng chuyeån ñoåi giöõa caùc ñôn vò 

ño: 

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Thang đo  

0.00 đến 9.99 FTU 

10.0 đến 99.9 FTU 

100 đến 1000 FTU 

Chọn thang Tự động 

Độ phân giải 

0.01 FTU từ 0.00 đến 9.99 FTU 

0.1 FTU từ 10.0 đến 99.9 FTU 

1 FTU từ 100 đến 1000 FTU 

Độ chính xác ± 2% của số đo + 0.05 FTU 

Độ lặp lại  
± 1% của kết quả hoặc 0.02 FTU, với 

giá trị nào lớn hơn 

Ánh sáng lạc <0.1 FTU 

Nguồn sáng LED @580nm 

Nguồn đèn Tế bào quang điện silicon 

Phương pháp Tỷ lệ Nephelometric 

Hiển thị  LCD 60X90mm 

Hiệu chuẩn  2,3 hoặc 4 điểm 

Bộ nhớ ghi 200 bản 

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

Tự động tắt Sau 15 phút không sử dụng  

Nguồn điện 4 x pin kiểm 1.5V hoặc adapter AC 

Kich thước 224 x 87 x 77 mm 

Khối lượng 512 g 
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MÔ TẢ CHỨC NĂNG 

MẶT TRƯỚC 

 

1. Nắp cuvet 

2. Khoang đựng cuvet 

3. Màn hình LCD 

4. Bàn phím 

5. Cổng kết nối LED 

6. Khoang LED 

7. Khay đựng pin 

MÔ TẢ MÀN HÌNH 

 

1. Biểu tượng pin, xuất hiện khi tình trạng pin được 

hiển thị hoặc khi lượng pin còn thấp 

2. Biểu tượng đồng hồ cát, xuất hiện khi máy thực 

hiện kiểm tra bên trong 

3. Chỉ thị tình trạng đọc và LED 

4. Màn hình chính  

5. Đơn vị đo. Khi chọn chế độ liên tục hoặc trung 

bình, thẻ đơn vị sẽ nhấp nháy cho từng giá trị 

mới được hiển thị. Để chuyển đổi giữa các đơn 

vị, xem phần Đơn Vị Đo 

6. Biểu tượng AVG khi chọn Signal Average Mode 

7. Màn hình phụ 

BÀN PHÍM 

 

8. ON/OFF: tắt/mở máy 

9. GLP  : vào/thoát chức năng GLP. Trong phần 

Cài Đặt, phím này để tăng giá trị cài đặt. Trong phần 

Xem lại dữ liệu ghi, nó dùng để chọn bản ghi mới 

(trượt lên). Giữ phím khoảng 3 giây để tắt/mở đèn 

nền. 

10. AVG : Nhấn chọn để mở/tắt AVG. Trong phần 

Cài Đặt, phím này để tăng giá trị cài đặt. Trong phần 

Xem lại dữ liệu ghi, nó dùng để chọn bản ghi mới 

(trượt xuống). 

11. CAL/RCL: Đây là phím hai chức năng. Nhấn để 

vào/thoát hiệu chuẩn hoặc bắt đầu/dừng lại thay đổi 

thông số ở chế độ cài đặt. Giữ phím khoảng 3 giây 

để vào/thoát chế độ xem thông tin đã ghi. 

12. LOG/CFM: nhấn để lưu bản ghi hoặc xác nhận lựa 

chọn 

13. SETUP/DEL : nhấn để vào/thoát chế độ cài đặt. 

DEL để xóa một hoặc tất cả bản ghi ở chế độ xem 

lại bản ghi. 

14. READ  : nhấn để bắt đầu đo. Giữ phím để đo liên 

tục. Nhấn để xem lại bản ghi ở chế độ xem lại bản 

ghi. Ở chế độ GLP dùng để xem tất cả các thông tin 

sẵn có. Ở chế độ cài đặt, khi chỉnh ngày và giờ, 

dùng để chọn ngày, tháng hoặc năm và giờ/phút. 

MÔ TẢ PHÍA SAU  

 

15. Kết nối adapter AC 

16. Cổng kết nối USB 

17. Tag reader 

TIẾNG BÍP 

Tiếng bíp dài báo nhấn sai phím hoặc phím lỗi. Tiếng 

bíp báo hoạt động hiện tại được xác nhận. 

PHÉP ĐO CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO 

CÁCH THÔNG THƯỜNG 

 Luôn đậy nắp cuvet để tránh rò rỉ mẫu vào máy. 

 Luôn đóng nắp máy khi đo. 

 Giữ nắp máy đóng khi không sử dụng để ngăn chặn 

bụi bẩn hoặc chất bẩn. 

 Luôn đặt máy ở bề mặt phẳng khi đo 

CUVET 

Cuvet là một phần của hệ thống quang học và các phép đo 

có thể bị ảnh hưởng bởi sự không hoàn hảo của thủy tinh 

bởi bụi bẩn, trầy xước, hoặc dấu vân tay trên bề mặt 

cuvet. 

BẢO QUẢN CUVET 

 Bất kì cuvet nào có vết trầy xước nhìn thấy đều phải 

được loại bỏ. 

 Luôn giữ cuvet ở những hộp riêng biệt giữa các cuvet 

với nhau hoặc có dải phân cách để tránh trầy xước lên 

bề mặt 

 Bất kì cuvet nào đặt vào máy, bên ngoài nó phải khô, 

không có dấu vân tay hay vết bẩn. Lau cuvet với khăn 

lau cuvet HI731318 hoặc vải không xơ. 

BÔI DẦU CHO CUVET 

Đối với giá trị có độ mờ thấp (< 1.0 FTU), các cuvet phải 

bôi dầu bên ngoài với dầu silicon HI93703-58. Nhỏ một 

giọt dầu và sau đó dùng 
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KỸ THUẬT MẪU 

 Mẫu bia được kiểm tra phải đặt ở vị trí thẳng đứng 

trong một chậu nước có nhiệt độ không đổi 0
o
C trong 

vòng 24 tiếng. 

 Nên làm lạnh cuvet trước đó với chậu nước đá nhỏ để 

làm lạnh bên ngoài cuvet. 

 Cuvet phải đảm bảo không có chất bẩn nào và sau đó 

thêm mẫu thử vào cuvet 

 Đặt cuvet vào chậu nước đá nhỏ và khuấy nhẹ. Dùng 

nhiệt kế HI98501-1 để đọc nhiệt độ của bia. 

 Khi nhiệt độ bia ở 0
o
C, đặt cuvet vào máy và sẵn sàng 

đo. 

CÁCH ĐO 

Để đổ dung dịch vào cuvet chính xác: 

mức trên cùng của dung dịch phải chạm 

vào vạch 10mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN TRÌNH HIỆU CHUẨN 

Nên dùng dung dịch chuẩn của Hanna để chuẩn. 

Ngoài ra có thể sử dụng tiêu chuẩn formazin. Dung dịch 

formazin nên gần với điểm chuẩn mặc định. Điểm thứ 

nhất nên gần 0 FTU, điểm thứ hai ở giữa 10 và 20 FTU, 

điểm thứ ba nằm giữa 50 và 150 FTU và điểm thứ tư nằm 

giữa 700 và 900 FTU. 

HIỆU CHUẨN 

Hiệu chuẩn có thể thực hiện ở 2, 3 hoặc 4 điểm. Có thể 

ngưng tiến trình hiệu chuẩn bất kì lúc nào bằng cách nhấn 

ON/OFF. 

 Nhấn ON/OFF để mở máy. Khi 

màn hình hiện    “----“, máy đã 

sẵn sàng. 

 

 Nhấn CAL/RCL để vào chế độ 

chuẩn. Màn hình sẽ hiển thị “CAL 

P.1” 

 

 Đặt cuvet chuẩn <0.1 FTU vào khoang 

đo. 

 

 Đóng nắp và nhấn READ . 

Màn hình sẽ nhấp nháy biểu 

tượng đèn và tình trạng đọc. 

Ngoài ra, nhấn LOG/CFM để bỏ qua 

bước hiệu chuẩn thứ nhất 

 Sau đó màn hình sẽ hiện điểm 

chuẩn thứ hai (15.0 FTU) và 

“CAL P.2”, khi đó “READ” nhấp 

nháy 

Lưu ý: Nếu sử dụng dung dịch chuẩn khác, nhấn phím 

UP hoặc DOWN đến khi màn hình hiển thị giá trị mong 

muốn 

 

 Tháo cuvet chuẩn <0.1 FTU và 

đặt cuvet 15.0 FTU vào khoang 

 

 Đóng nắp và nhấn READ. 

Màn hình sẽ nhấp nháy biểu tượng đèn và tình trạng 

đọc. 

 Kết thúc quá trình đọc, điểm chuẩn 

thứ ba (100 FTU) và “CAL P.3”. Nếu 

muốn thay đổi giá trị, dùng phím UP 

hoặc DOWN. 

Lưu ý: Để thoát chế độ hiệu chuẩn nhấn CAL/RCL. 

Máy sẽ ghi nhớ dữ liệu chuẩn 2 điểm (<0.1 và 15.0 

FTU) và trở về chế độ đo. 

 Tháo cuvet 15.0 FTU từ máy và 

đặt cuvet chuẩn 100 FTU vào 

máy 

 

 Đóng nắp và nhấn READ . Màn 

hình sẽ nhấp nháy “----|” và biểu 

tượng đèn và tình trạng đọc 

 Cuối quá trình đo, màn hình sẽ hiển 

thị điểm chuẩn thứ tư (800 FTU) và 

“CAL P.4”. Nếu muốn thay đổi giá 

trị, dùng phím UP hoặc DOWN. 

Lưu ý: Để thoát chế độ hiệu chuẩn nhấn CAL/RCL. 

Máy sẽ ghi nhớ dữ liệu chuẩn 3 điểm (<0.1, 15.0 và 100 

FTU) và trở về chế độ đo. 

 Tháo cuvet chuẩn 100 FTU từ máy 

và đặt cuvet chuẩn 800 FTU vào 

máy. 

 

 Đóng nắp và nhấn READ . Màn 

hình sẽ nhấp nháy “----|” và biểu 

tượng đèn và tình trạng đọc 

 Kết thúc quá trình đo khi hoàn tất 

chuẩn 4 điểm và máy sẽ tự động trở 

về chế độ đo. 

CHỨC NĂNG CHUẨN NGOÀI THANG ĐO 

Máy có chức năng Hiệu chuẩn ngoài thang để tránh sai số 

khi đo đúng thang nhưng hiệu chuẩn không đảm bảo kết 

quả tốt nhất. Thang đo lý tưởng để việc hiệu chuẩn được 

chính xác là đến 40 FTU cho chuẩn 2 điểm và đến 150% 

cho giá trị chuẩn thứ ba cho hiệu chuẩn 3 điểm. 

Màn hình sẽ nhấp nháy “CAL” mỗi lần 

đo ngoài thang hiệu chuẩn. 
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LỖI HIỆU CHUẨN 

 

 Nếu giá trị đọc được khi chuẩn quá xa 

với giá trị được cài đặt, máy sẽ báo lỗi 

“-LO-“ hoặc “-HI-’” 

 

 Nếu hệ số hiệu chuẩn được tính toán 

không có, máy sẽ báo “CAL Err” 

 

XÓA HIỆU CHUẨN 

HI 847492 đã được chuẩn nhà máy. Có thể phục hồi dữ 

liệu nhà máy bằng cách xóa chuẩn đã thực hiện cuối cùng. 

Để xóa hiệu chuẩn cuối cùng, thực hiện như sau: 

 Nhấn GLP   chức năng GLP. 

Ngày hiệu chuẩn cuối cùng sẽ hiển thị 

trên màn hình (vd: 23/01/2007) 

 Nhấn READ  để xem qua các thông 

tin hiệu chuẩn liên quan.  

 Nhấn SETUP/DEL để xóa hiệu chuẩn 

hiện tại. Sau khi xóa, máy sẽ tự động 

trở về chế độ đo và phục hồi hiệu 

chuẩn nhà máy. 

ĐO ĐỘ MỜ 

Lưu ý: Luôn mở chế độ AVG khi phân tích bia 

 Nhấn ON/OFF để mở máy 

 Khi màn hình hiển thị “----“, máy đã 

sẵn sàng. Thời gian hiện tại xuất hiện 

ở màn hình thứ cấp nếu chọn thanh Cài 

Đặt 

 Bước tiếp theo được mô tả 

trong phần KỸ THUẬT ĐO. 

Lưu ý: Nên loại bỏ dấu vân tay 

hoặc vết bẩn bằng cách lau cuvet 

với vải không xơ. Nếu cần thiết, 

thêm dầu Silicon HI93703-58, đặc 

biệt là khi giá trị độ mờ thấp cần phải đo. 

 Đặt cuvet vào máy và đóng nắp lại. 

 Nhấn READ  và màn hình sẽ 

nhấp nháy “----“. 

 Cuối quá trình đo, máy hiển thị độ 

mờ theo FTU 

AVG (CHỨC NĂNG ĐO BÌNH QUÂN) 

Nên chọn chế độ này khi mẫu không ổn định chứa các hạt 

lơ lửng có kích thước khác nhau. 

Ở chế độ AVG, máy sẽ đo 20 phép đo trong thời gian 

ngắn và hiển thị giá trị bình quân được cập nhật. 

 Để chọn chế độ đo bình quân nhấn AVG và biểu 

tượng AVG sẽ hiện lên màn hình 

Lưu ý: Để trở về chế độ đo bình 

thường nhấn phím AVG  một lần 

nữa 

 Nhấn READ  và “----“ sẽ nhấp 

nháy. Sau vài giây máy sẽ hiển thị 

kết quả đầu tiên. Máy tiếp tục cập 

nhật kết quả đến khi biểu tượng 

đèn và tình trạng đọc tắt. Giá trị 

được hiển thị cuối cùng là kết quả bình quân của độ 

đục theo FTU.  

ĐO LIÊN TỤC  

Để sử dụng chức năng này, phải đảm bảo máy đã tắt chế 

độ AVG. Để đo liên tục, nhấn READ  đến khi đạt được 

số đo mong muốn 

Giá trị cuối cùng sẽ hiện trên màn hình cho đến khi thả 

phím READ  

CHỨC NĂNG LƯU 

HI 847492 coù boä nhôù löu ñeán 200 maãu. vôùi moãi pheùp ño 

seõ löu keøm vôùi ngaøy, thôøi gian vaø ID. Baèng caùch naøy, 

moãi pheùp löu coù ñaày ñuû thoâng tin vaø coù theå deã daøng 

phaân tích khi tải qua maùy tính bằng phần mềm HI92000. 

LÖU DÖÕ LIEÄU 

Chöùc naêng naøy kích hoaït sau khi thu ñöôïc giaù trò ño hôïp 

leä (không sai số) 

 Ñeå löu giaù trò, nhaán LOG/CFM 

khi keát quaû ño hieån thò. 

Maùy seõ hoûi READ TAG ñeå xaùc ñònh 

vò trí cuûa maãu löu. vò trí cuûa baûn löu môùi cuõng ñöôïc hieån 

thò treân maøn hình phuï. 

 Ñeå ñoïc maõ ID xaùc ñònh vò trí maãu, ñôn giaûn baèng 

caùch chaïm iButton


 vôùi ñaàu phía maët beân maùy. 

Hoaëc, haõy nhaán LOG/CFM ñeå löu giaù trò ño ñöôïc 

neáu khoâng coù maõ ID vò trí ño ñöôïc löu trong maùy. 

 

 Neáu ñaõ hoaøn taát vieäc ño taïi vò trí gaén theû, maùy phaùt 

ra tieáng bíp một lần, maøn hình hieån thò maõ 12 kí töï 

cuûa vò trí gaén theû vaø löu döõ lieäu 

 Sau khi hoaøn taát vieäc löu, maùy seõ quay laïi cheá ñoä ño. 

 

Löu yù:  

 Neáu theû khoâng ñoïc trong voøng 20 giaây, quaù trình löu 

seõ bò huûy.  

 Moät pheùp ño coù theå ñöôïc löu chæ moät laàn. Giá trị vượt 

quá thang có thể được lưu. 

 Neáu boä nhôù chæ coøn troáng cho ít hôn 

10 maãu, maùy seõ hieån thò “LOG” nhaáp 

nhaùy khi löu döõ lieäu. 

 Neáu boä nhôù ñaõ ñaày, maùy seõ hieån thò 

“LoG FULL” trong vaøi giaây vaø seõ 

quay laïi cheá ñoä ño maø khoâng löu laïi 

döõ lieäu môùi. 

Ñeå löu döõ lieäu môùi, haõy xoùa 1 hoaëc vaøi baûn löu. 

XEM DÖÕ LIEÄU ÑAÕ LÖU 

Coù theå xem döõ lieäu ñaõ löu vaøo baát kyø luùc naøo baèng caùch 

nhaán CAL/RCL. Ñeå quay laïi cheá ñoä ño bình thöôøng 

nhaán CAL/RCL lần nữa. 

TÌM BAÛN LÖU 

Baûng löu ñöôïc xaép xeáp theo thöù töï thôøi gian.  

 Nhaán phím muõi teân ñeå di chuyeån qua laïi. Baèng caùch 

nhaán phím muõi teân leân hay xuoáng, baûn löu xaép xeáp 

taêng theo thôøi gian. Coù theå choïn töø baát kyø baûng löu 
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naøo, ngoaïi tröø baûng “xoùa döõ lieäu löu tröôùc” vaø “xoùa 

taát caû döõ lieäu”. 

 Khi choïn baûng löu, soá cuûa baûng löu ñöôïc hieån thò 

treân maøn hình phuï khoaûng moät giaây cuøng vôùi “TAG” 

neáu ñaõ thöïc hieän xaùc ñònh vò trí maãu. 

Khi ñaõ heát baûng löu, maùy phaùt ra tieáng bíp. 

XEM DÖÕ LIEÄU   

Moãi baûng löu coù chöùa nhieàu thoâng tin hôn giaù trò ño 

ñöôïc. Thoâng tin theâm ñöôïc nhoùm trong moät baûng rieâng. 

Nhaán  ñeå di chuyeån giöõa caùc baûng löu.  

Moãi baûng löu coù chöùa thoâng tin sau: 

 Giaù trò ñoä ñuïc vaø soá cuûa baûng löu. 

Löu yù: Neáu giaù trò cuûa maãu ñöôïc löu 

quaù thang, giaù trò lôùn nhaát (1000 FTU) 

seõ nhaáp nhaùy. 

 Ñöôøng heä ñeám 16 cuûa theû cho ID vò 

trí maãu. 

Löu yù: Neáu boû qua ID döõ lieäu, ñöôøng 

gaïch seõ hieån thò. 

 

 Ngaøy ño maëc ñònh ôû 

naêm.thaùng,ngaøy 

 Thôøi gian ño maëc ñònh ôû giôø:phuùt 

 

 Xoùa baûng döõ lieäu ñaõ löu 

 

 Xoùa taát caû. 

 

 

 

 

 

 

 

XOÙA BAÛNG LÖU CUÕ 

Ñeå löu nhöõng giaù trò khaùc, phaûi xoùa bôùt hay xoaù taát caû 

nhöõng döõ lieäu cuõ. 

 Ñeå xoùa döõ lieäu tröôùc, nhaán 

SETUP/DEL khi ôû trong baûng 

xoùa döõ lieäu cuõ. 

 Maùy seõ hoûi ñeå xaùc nhaän thoâng tin 

vaø neáu nhaán LOG/CFM, döõ lieäu 

tröôùc ñaõ ñöôïc xoùa. Ñeå boû qua 

chöùc naêng xoùa, nhaán  thay 

vì nhaán LOG/CFM. 

 Sau khi döõ lieäu cuõ ñaõ ñöôïc xoùa, 

maùy seõ quay laïi baûng döõ lieäu môùi 

tröôùc ñoù. Neáu boä nhôù ñaõ troáng, 

maøn hình seõ hieån thò nhöõng 

ñöôøng gaïch trong moät giaây vaø seõ 

quay laïi cheá ñoä ño. 

 

XOÙA TAÁT CAÛ BAÛNG LÖU 

Ñeå xoùa taát caû baûng löu, di chuyeån ñeán khi naøo xoùa heát 

taát caû. 

 Nhaán SETUP/DEL ñeå xoùa taát caû 

baûng löu khi maùy ôû xoùa taát caû döõ 

lieäu. 

 Maùy hoûi ñeå xaùc nhaän thoâng tin vaø 

neáu nhaán LOG/CFM, taát caû nhöõng 

baûng löu ñaõ ñöôïc xoùa heát. Ñeå boû 

qua chöùc naêng xoùa naøy, nhaán 

 thay vì nhaán LOG/CFM. 

 Sau khi taát caû döõ lieäu löu ñaõ ñöôïc 

xoùa, maøn hình hieån thò ñöôøng 

gaïch trong vaøi giaây vaø seõ quay 

laïi cheá ñoä ño. 

 

 

 

 

GLP 

Chöùc naêng GLP cho pheùp ngöôøi söû duïng xem laïi nhöõng 

döõ lieäu ñaõ chuaån tröôùc ñoù.   

Nhaán GLP  khi muoán tra cöùu döõ lieäu. Trong GLP coù 

saün vaøi chöùc naêng. 

Nhaán  ñeå xem nhöõng döõ lieäu GLP sau: 

 Ngaøy chuaån tröôùc, maëc ñònh ôû naêm.thaùng.ngaøy. Neáu 

khoâng coù chuaån naøo ñöôïc thöïc hieän, tin nhaén chuaån 

ôû nhaø maùy seõ hieån thò treân maøn hình “F.CAL”. 

 

 

 Thôøi gian cuûa chuaån tröôùc maëc 

ñònh ôû giôø:phuùt. 

 

 Ñieåm chuaån ñaàu tieân: 0.00NTU 

neáu boû qua hay ñoïc giaù trò thöïc 

(vd: 0.01 FTU) 

 

 Ñieåm chuaån thöù hai. 

 

 

 Ñieåm chuaån thöù ba.  

 

 

 Ñieåm chuaån thöù tö. 

 

 

 Baûng xoùa chuaån 

 

 

Ñeå xoùa chuaån:  

 Nhaán SETUP/DEL khi ñang ôû 

baûng xoùa chuaån cuûa GLP. Seõ xoùa 

chuaån cuûa ngöôøi söû duïng vaø khoâi 

phuïc laïi chuaån ôû nhaø maùy. 
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CAØI ÑAËT 

Cheá ñoä caøi ñaët cho pheùp xem vaø thay ñoåi nhöõng thoâng 

soá cuûa maùy. 

Khi “CAL” nhaáp nhaùy trong suoát quaù trình caøi ñaët, nhaán 

CAL ñeå nhaäp thoâng soá. 

 Nhaán SETUP/DEL ñeå vaøo hay thoaùt caøi ñaët.  

 Ñeå löïa choïn thoâng soá caàn nhaäp, nhaán phím leân hay 

xuoáng ñeán khi hieån thò giaù trò mong muoán. 

CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ 

Đơn vị đo có thể cài đặt giữa FTU, 

HELM, ASBC và EBC. 

 Để cài đặt đơn vị đo mới, nhấn 

CAL/RCL khi màn hình hiển thị 

bảng đơn vị 

Thẻ “CFM” và “đơn vị” (vd 

“FTU”) sẽ nhấp nháy. 

 Dùng phím mũi tên để chọn đơn vị đo 

 Nhấn LOG/CFM để lưu thay đổi. Lựa chọn đơn vị 

mới sẽ hiển thị trên màn hình 

Ngoài ra, nhấn CAL để thoát không lưu thay đổi. 

CÀI ĐẶT TIẾNG BÍP 

HI847492 được cài đặt tiếng bíp để thông báo về tình 

trạng lỗi, thẻ đọc và nhấn phím. 

Có thể bật hoặc tắt chức năng này 

 Để cài đặt tiếng bíp, nhấn CAL/RCL 

khi máy hiển thị bảng cài đặt tiếng 

bíp. 

Thẻ CFM và tình trạng tiếng bíp (on 

hoặc off) sẽ  bắt đầu nhấp nháy 

 

 Dùng phím mũi tên để bật hoặc tắt cài đặt tiếng bíp 

 

 Nhấn LOG/CFM để lưu thay đổi. 

Lựa chọn mới được chọn sẽ hiển thị 

trên màn hình. 

Ngoài ra, nhấn CAL để thoát không 

lưu những thay đổi. 

 

 

 

 

HIỂN THỊ THỜI GIAN 

 Để cài đặt ẩn hoặc hiển thị thời gian, 

nhấn CAL/RCL khi bảng “Show/hide 

time” hiển thị 

Thẻ CFM và tình trạng thời gian (Lcd/hide) nhấp nháy. 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt Lcd/hide cho thời gian. 

 Nhấn LOG/CFM để lưu thay đổi. Lựa 

chọn mới được chọn sẽ hiển thị trên 

màn hình. 

Ngoài ra, nhấn CAL để thoát không lưu những thay đổi. 

CÀI ĐẶT GIỜ 

Máy HI 847492 được cài đặt đồng hồ thời gian thực 

(RTC). Thời gian RTC được dùng để tạo một dấu thời 

gian duy nhất cho từng giá trị được ghi và tự động lưu trữ 

ngày chuẩn mới nhất. Thời gian hiện tại có thể hiển thị ở 

màn hình khi máy đang ở chế độ đo. 

 Để cài đặt giờ hiện tại, nhấn 

CAL/RCL khi máy hiện bảng “Set 

time” (Cài đặt giờ). Giờ được định 

dạng theo giờ:phút. Giờ và thẻ CFM 

sẽ nhấp nháy. 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt năm. 

 Nhấn LOG/CFM và READ  để bắt 

đầu nhập phút. Phút sẽ nhấp nháy 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt phút 

Lưu ý: để cài đặt giờ lần nữa, sau khi nhập phút, nhấn 

READ  

 Nhấn LOG/CFM để lưu ngày mới. 

Ngày mới sẽ hiển thị trên màn hình. 

Nhấn CAL/RCL để thoát không lưu. 

 

 

 

 

 

 

CÀI ĐẶT NGÀY 

 Để cài đặt ngày hiện tại, nhấn 

CAL/RCL khi máy hiện bảng “Set 

date” (Cài đặt ngày). Ngày được định 

dạnh theo năm.tháng.ngày. Hai số cuối 

của năm và thẻ CFM sẽ nhấp nháy. 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt năm. 

 Nhấn LOG/CFM và READ  để bắt 

đầu nhập tháng. Tháng sẽ nhấp nháy 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt tháng. 

 Nhấn LOG/CFM và READ  để bắt 

đầu nhập ngày. Ngày sẽ nhấp nháy 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt ngày 

Lưu ý: để cài đặt năm lần nữa, sau khi nhập ngày, nhấn 

READ  

 Nhấn LOG/CFM để lưu ngày mới. 

Ngày mới sẽ hiển thị trên màn hình. 

Nhấn CAL/RCL để thoát không lưu. 

CAØI ID MAÙY 

ID cuûa maùy coù 4 soá, ngöôøi söû duïng coù theå nhaäp raát deã 

daøng. ID maùy duøng trong taûi döõ lieäu qua maùy tính vaø löu 

döõ lieäu. Baèng caùch caøi ñaët ID khaùc nhau cho moãi maùy 

coù theå troän laãn thoâng tin töø nhieàu maùy ñoä ño vaøo cuøng 

döõ lieäu. 

 Ñeå caøi ID, nhaán CAL khi baûng caøi 

ID maùy hieån thò. ID maëc ñònh cuûa 

maùy laø 0000. ID toàn taïi vaø “CFM” 

nhaáp nhaùy.  

 Nhaán muõi teân leân xuoáng ñeå caøi ID môùi.  

 Nhaán LOG/CFM ñeå löu ID môùi caøi ñaët. ID seõ hieån thò 

treân maøn hình. Hoaëc nhaán CAL ñeå thoaùt khoâng caàn 

löu. 
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ÑEØN NEÀN LCD 

Màn hình LCD có thể được chiếu sáng để cho phép người 

dùng xem các bài đọc ngay cả trong tối. 

Để bật hoặc tắt đèn nền, giữ phím GLP  trong 3 giây. 

Các đèn nền sẽ tự động tắt sau 25 giây không sử dụng để 

tiết kiệm tuổi thọ pin. 

GAÉN THEÛ 

Theû ñöôïc boïc trong kim loaïi raát beàn coù theå chòu ñöôïc 

moâi tröôøng. Tuy nhieân, ñöøng neân ñeå theû ngoaøi trôøi möa. 

Ñaët theû gaàn vò trí caàn kieåm tra ñoä ñuïc. Coá ñònh baèng oác 

vít ôû vò trí xaùc ñònh ôû nôi nuùt iButton deã daøng chaïm tôùi 

khi ño.  

Coù theå gaén theû ôû baát kyø vò trí naøo. Maùy cung caáp keøm 5 

theû, ngöôøi söû duïng coù theå ñaët theâm (HI920005) neáu caàn 

ñaët ôû nhieàu nôi hôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PIN 

HI847492 cần 4 pin AA. Pin dùng được khoảng 3500 

phép đo thông thường. 

Khi mở máy, màn hình sẽ thông báo % 

lượng pin còn lại. 

Để tiết kiệm pin, máy sẽ tự động tắt sau 15 phút không sử 

dụng. Đèn nền sẽ tắt sau 25 giây sau lần nhấn phím cuối 

cùng. 

Tuổi thọ pin được đo mỗi khi đèn được 

bật và nếu lượng pin còn dưới 10%, kí 

hiệu pin sẽ nhấp nháy thông báo cho 

người dùng thay pin mới. 

Khi pin hết hoàn toàn, màn hình sẽ thông 

báo “0% bAtt” khoảng 1 giây và máy sẽ tự động tắt. Để 

tiếp tục sử dụng, thay pin mới. 

 

THAY PIN  

 Nhấn ON/OFF để tắt máy 

 Nhấn chốt khóa để mở nắp khay đựng pin. 

 
 Lấy pin cũ ra và thay 4 pin mới 1.5V vào, chú ý lắp pin 

đúng cực 

 Gắn nắp pin và nhấn chốt khóa. 

Lưu ý: thay pin trong khu vực không nguy hiểm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỖI THƯỜNG GẶP 

LỖI MÔ TẢ XỬ LÝ 
Err1; Err2; 

Err3; Err6; 

Err7; Err8 

Lỗi nghiêm trọng 

Máy sẽ báo tiếng bíp và tắt 

nguồn 

Liên hệ với hãng 

Hanna gần nhất 

Err4 Máy sẽ báo tiếng bíp ngắn 

2 lần và tắt máy sau 10 

giây 

Nhấn UP và 

DOWN đồng thời 

để thiết lập lại 

CAP Chưa gắn nắp Đóng nắp. 

Nếu lỗi vẫn còn, 

liên hệ với Hanna 

gần nhất 

no L Sự cố LED hoặc không có 

ánh sáng 

Kiểm tra hệ thống 

quang học. Thay 

đèn LED  

L Lo Không đủ ánh sáng Kiểm tra hệ thống 

quang học. 

-LO- Chuẩn dùng cho điểm 

chuẩn hiện tại quá thấp 

Kiểm tra chuẩn và 

dùng chuẩn chính 

xác. 

-HI- Chuẩn dùng cho điểm 

chuẩn hiện tại quá cao 

Kiểm tra chuẩn và 

dùng chuẩn chính 

xác. 

Biểu tượng 

pin nhấp 

nháy 

Lượng pin còn lại quá thấp Thay pin 

 

bAtt Hết pin Thay pin 

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. 

 


