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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 86302 cung caáp goàm: 

 Đầu dò độ dẫn: HI 7632D/1 

 Dung dịch chuẩn (20ml) HI 70032 (1382 ppm)  

 Pin, hướng dẫn sử dụng  

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. 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Thang đo  0.00-10.00 ppt 

Độ phân giải 0.01 ppt 

Độ chính xác ± 2% toàn thang 

Chuẩn 
Tùy chỉnh, 1 điểm hiệu chỉnh, thông 

qua tong đơ trong ngăn chứa pin 

Đầu dò (đi kèm) HI 7632D/1 

Bù nhiệt 
Tự động, 0-50ºC (32-122ºF) với β = 

2%/ºC  

Môi trường 0-50ºC (32-122ºF); RH max 100% 

Loại pin 1 x kiềm 9V/ 300 giờ sử dụng 

Kich thước 164 x 76 x 45 mm (6.4 x 3.0 x 1.8”) 

Khối lượng 250 g (8.8 oz.) 
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HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH 

 Mỗi máy được cung cấp hoàn chỉnh với một pin kiềm 

9V. Tháo nắp ngăn chứa pin ở mặt sau của máy và lắp 

pin trong khi chú ý đến sự phân cực chính xác  

 Kết nối đầu dò để DIN cắm trên đầu của máy, và bật 

máy bằng cách nhấn nút ON / OFF.  

 Nhúng  đầu dò vào các dung dịch để được kiểm tra. 

Để có độ chính xác tốt nhất, đầo dò không được để 

chạm vào hoặc ở gần tường mạch hoặc dưới cùng. 

Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa để giảm thiểu bất kỳ sự 

can thiệp EMC nào. Gõ nhẹ đầu dò ở phía dưới và lắc 

nó, để đảm bảo không có bong bóng khí vẫn còn bị 

mắc kẹt bên trong.  

 Chờ cho kết quả đọc ổn định. Màn hình LCD sẽ hiển 

thị các giá trị TDS tự động bù cho các hiệu ứng nhiệt 

độ. 

THAY PIN 

Khi pin trở nên yếu máy sẽ hiển thị 

biểu tượng pin rỗng.  Khi chỉ báo pin 

thấp xuất hiện, chỉ có một vài giờ của pin còn lại.  

Tháo ba ốc vít ở mặt sau máy, tháo pin ngăn nắp và thay 

thế pin 9V với một cái mới.  

 

Hãy chắc chắn rằng các điểm tiếp xúc pin là chặt chẽ và 

an toàn trước khi thay vỏ. 

HIEÄU CHUAÅN  

 Rót một lượng nhỏ dung dịch hiệu chỉnh HI7032L 

trong cốc thủy tinh vào cốc. Nếu có thể, sử dụng cốc 

nhựa để giảm thiểu bất kỳ EMC gây nhiễu .  

 Hiệu chuẩn là một thủ tục 1 điểm qua tông đơ. Để truy 

cập vào tông đơ hiệu chuẩn, tháo nắp ngăn chứa pin ở 

mặt sau của máy.  

 Bật máy và làm chìm đầu dò trong các dung dịch hiệu 

chuẩn, đảm bảo rằng các chân kim loại là hoàn toàn 

ngập nước và các cơ quan của đầu dò không liên lạc 

cũng không đứng gần các thành trong của cốc thủy 

tinh.  

 Gõ nhẹ đầu dò ở phía dưới và lắc nó, để đảm bảo 

không có bong bóng khí nào còn bị mắc kẹt bên trong.  

Chờ cho một vài phút để cân bằng nhiệt và bù nhiệt 

độ, sau đó điều chỉnh tông đơ hiệu chuẩn với tuốc nơ 

vít được cung cấp cho đến khi màn hình hiển thị giá 

trị dung dịch hiệu chuẩn.  

Hiệu chuẩn đã được hoàn tất 

BẢO DƯỠNG ĐẦU DÒ 

Nên làm sạch đầu dò ít nhất mỗi tháng một lần, bằng cách 

làm theo thủ tục này:  

 Làm chìm mũi của đầu dò trong các dung dịch làm 

sạch HI 7061L trong nửa giờ.  

 Nếu làm sạch triệt để được yêu cầu, chà các chân kim 

loại bằng giấy nhám rất tốt.  

 Sau khi làm sạch, rửa sạch đầu dò với vòi nước và 

hiệu chuẩn lại các máy 

 

PHỤ KIỆN 

HI7632D/1 Đầu dò độ dẫn, thang cao, với cảm biến 

nhiệt độ, đầu nối DIN và cáp 1m (3.3’) 

HI7032L Dung dịch chuẩn TDS 1382 μS/cm,500 ml  

HI7039L Dung dịch chuẩn EC 5.00 mS/cm, 500 ml 

HI7061L Dung dịch rửa điện cực, 500mL 

HI731326 Tuốc nơ 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. 

 


