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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.  

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 93102 cung caáp goàm: 

 Cuvet thủy tinh có nắp 

 Pin (4x1.5V AA) 

 Hướng dẫn sử dụng 
 

HI 731327 nguyên bộ cũng có sẵn, bao gồm: 

 2 cuvet thủy tinh 

 Các tiêu chuẩn hiệu chỉnh cơ bản 

 Dung dịch hiệu chỉnh HI 93102-0 AMCO-AEPA-1 0 

NTU*, 30ml 

 Dung dịch hiệu chỉnh HI 93102-0 AMCO-AEPA-1 20 

NTU*, 30ml 

 Dung dịch làm sạch HI 93703-50, 230ml 

 Giấy lau cuvet 

 Hộp đựng 

Chuù yù: Giöõ laïi toaøn boä thuøng bao goùi cho ñeán khi nhaän 

thaáy caùc chöùc naêng cuûa maùy ñaït. Baát kyø khoaûn naøo keå 

treân coù khieám khuyeát, haõy göûi traû laïi chuùng toâi trong 

nguyeân daïng ñoùng goùi ban ñaàu cuûa noù keøm theo caùc phuï 

kieän ñöôïc caáp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  5  6 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

Chế độ đo độ đục: 

HI 93102 được thiết kế để thực hiện các phép đo theo 

phương pháp 180.1 của USEPA và phương pháp tiêu chuẩn 

2130B.  

Các chức năng máy bằng cách đi qua một chùm ánh sáng 

vào một lọ chứa mẫu đang được đo.  

Nguồn ánh sáng là một đèn LED xanh tinh khiết để đảm 

bảo rằng bất kỳ sự can thiệp gây ra bởi một mẫu màu được 

giảm thiểu.  

Một cảm biến, đặt ở 90° đối với hướng của ánh sáng, phát 

hiện số lượng ánh sáng bị tán xạ bởi các hạt không tan hiện 

diện trong mẫu. Bộ vi xử lý chuyển đổi các kết quả đọc vào 

giá trị NTU* 

 

Đơn vị NTU đều bình đẳng cho các đơn vị FTU. Tuy nhiên, 

có đơn vị đo lường khác được biết đối với độ đục, cụ thể là 

Đơn vị đo độ đục Jackson (JTU) dựa trên phương pháp 

ngọn nến của Jackson cũ, và đơn vị Silica (mg/L của     ). 

Bảng chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường được hiển thị 

dưới đây: 

 
 

 

 

 

Chế độ đo màu: 

Màu sắc của mọi đối tượng, chúng ta thấy được xác định 

bởi quá trình hấp thụ và phát xạ của bức xạ điện từ (ánh 

sáng) của các phân tử của nó.  

Phân tích màu dựa trên nguyên tắc rằng các hợp chất cụ thể 

phản ứng với những vật khác để tạo thành một màu sắc, 

cường độ của nó là tỷ lệ thuận với nồng độ của các chất 

được đo 

 
Khi một chất được tiếp xúc với một chùm cường độ ánh 

sáng   , một phần của bức xạ được hấp thụ bởi các phân tử 

của chất và bức xạ cường độ I, thấp hơn   , được phát ra.  

Số lượng bức xạ hấp thụ được cho bởi Luật Lambert-Beer: 

Log   /I =    c d 

Với log   /I = độ hấp thụ của A 

Trong đó: 

   : hệ số dập tắt phân tử của chất tại bước sóng  

c: nồng độ phân tử của chất 

d: khoảng cách ánh sáng quang đi qua mẫu 

Kể từ khi các yếu tố khác được biết, nồng độ "c" có thể 

được tính từ cường độ màu sắc của chất quyết định bởi phát 

ra bức xạ I.  

Một đèn LED (Light Emitting Diode) phát ra bức xạ tại một 

quang phổ tương đối hẹp, cung cấp hệ thống với cường độ 

  . 

Một chất hấp thụ màu khác với màu sắc nó phát ra. Ví dụ, 

một chất xuất hiện màu vàng vì nó hấp thụ ánh sáng màu 

xanh. Kết quả là, những máy Hanna sử dụng đèn LED với 

bước sóng cụ thể để đo mẫu.  

Khoảng cách quang học (d) được đo bằng đường kính trong 

của cuvet chứa mẫu.  

Các tế bào quang điện thu thập các bức xạ I mà không được 

hấp thụ bởi mẫu và chuyển đổi nó thành một dòng điện.  

Bộ vi xử lý chuyển đổi các giá trị vào các đơn vị đo mong 

muốn và hiển thị nó trên màn hình LCD.  

Quá trình đo được thực hiện trong hai giai đoạn: thiết lập 

máy đến zero và thực tế đo lường.  

Các cuvet là một yếu tố quang học và do đó có vai trò quan 

trọng trong việc đo lường. Cả đo lường và cuvet hiệu chuẩn 

phải được quang hóa giống nhau để cung cấp các điều kiện 

đo tương tự.  

Bề mặt của cuvet sạch và không bị trầy xước hoặc vết lõm 

cũng rất quan trọng, để tránh nhiễu đo lường do phản ánh 

không mong muốn và hấp thụ ánh sáng.  

Đó là khuyến cáo rằng bất cứ nơi nào có thể các bức tường 

cuvet không bị tác động bởi các nhà điều hành.  

Hơn nữa, để duy trì các điều kiện tương tự trong chuẩn zero 

và giai đoạn đo, là cần thiết khi đóng cuvet để ngăn ngừa ô 

nhiễm. 
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MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG 

 

 

1. Màn hình LCD: Màn hình 4 chữ số cho thấy các phân 

đoạn trong vài giây khi máy bật. Sau đó nó sẽ hiển thị 

các dấu gạch ngang cho thấy máy đã sẵn sàng  đo. Màn 

hình hiển thị ngày giờ và giá trị của lần hiệu chỉnh gần 

nhất. Trong chế độ “Read” và “Zero”, màn hình hiện 

“SIP” cho thấy “Mẫu đang thực hiện”. Phía trên màn 

hình cho thấy nồng độ hoặc độ đục của mẫu, cũng như 

các chế độ chẩn đoán khác nhau, như là “-BA-“ đối với 

pin yếu  

2. Màn hình LCD thứ hai: Màn hình 3 chữ số cho thấy 

chế độ hiện tại của phép đo như là “F CL”, “t CL”, 

“CY”, “PH”, “Id”, “Br”. “L FE”, “tr” và chế độ chẩn 

đoán hoặc hiệu chỉnh, như là “d 11”, “2 Fn”, “5 c1” 

3. Ngày: Phía trên màn hình đang hiển thị ngày hiện tại, 

ngày của lần hiệu chỉnh gần nhất hoặc ngày đăng nhập 

của phép đo trong bộ nhớ 

4. Giờ: Phía trên màn hình cho thấy giờ hiện tại, giờ của 

lần hiệu chỉnh gần nhất hoặc giờ đăng nhập trong bộ 

nhớ 

5. LOBAT:Biểu tượng nhấp nháy cảnh báo người dùng 

pin sắp hết 

6. LOG: Nếu có hiện tượng không liên tục xảy ra, nó cho 

thấy rằng người dùng đang trong chế độ di chuyển để 

xem các phép đo đăng nhập. Nếu được mặc định, nó sẽ 

cho thấy máy trong chế độ đăng nhập và mọi kết quả 

đọc sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ 

7. Phím ON/OFF: Bật máy hoặc tắt máy 

8. Phím ZERO/  :: Trong chế độ ion cụ thể (soi màu), nó 

sẽ zero mẫu. Trong chế độ chẩn đoán và hiệu chỉnh, nó 

hoạt động bằng cách nhấn ENTER (không được sử 

dụng trong chế độ độ đục) 

9. Phím READ/   : Thực hiện các phép đo nồng độ/ độ 

đục của mẫu hiển thị trên màn hình. Trong chế độ chẩn 

đoán hoặc hiệu chỉnh, thay đổi con số phát sáng về phía 

bên phải 

10. Phím CAL: Nếu nhấn trong lúc hiệu chỉnh, chu trình 

hiệu chỉnh sẽ bị vô hiệu và dữ liệu của lần hiệu chỉnh 

gần nhất sẽ được phục hồi. Nếu được nhấn cùng với 

phím ALT ít hơn 3 giây, chế độ chẩn đoán sẽ tự động 

được đăng nhập. Nếu được nhấn cùng với phím ALT 

một lần nữa, máy sẽ tự động thoát ra chế độ chẩn đoán. 

Nếu nhấn trên 3 giây, thông báo “CAL” không liên tục 

sẽ hiển thị phía trên màn hình và chu trình hiệu chỉnh 

được đăng nhập 

11. Phím GLP/Abs: Trong chế độ ion cụ thể, nó sẽ cột 

chốt vào các kết quả nồng độ/ mức độ hấp thụ phía trên 

màn hình. Trong chế độ đo độ đục, ngày, giờ và 2 giá 

trị hiệu chỉnh của chế độ hiện tại sẽ được hiện ra. Nếu 

nhấn trong chế độ cài đặt giờ/ngày, máy sẽ tắt chế độ 

hiện tại và không thực hiện thay đổi ngày/thời gian 

hiện tại 

12. Phím :  Di chuyển lên trên qua các tham số cần đo. 

Trong chế độ chẩn đoán/ hiệu chỉnh, gia số nhấp nháy 

chữ số. Nếu được nhấn cùng lúc với phím ALT trong 

khi máy đang ở chế độ đăng nhập, phía trên màn hình 

sẽ hiển thị dữ liệu (ngày/giờ/giá trị) trong bộ nhớ 

13. Phím ALT: Các chức năng luân phiên 

14. Phím : Di chuyển xuống dưới qua các tham số cần 

được đo. Trong chế độ chẩn đoán/ hiệu chỉnh, gia số 

nhấp nháy chữ số. Nếu được nhấn cùng lúc với phím 

ALT trong khi máy đang ở chế độ đăng nhập, phía trên 

màn hình sẽ hiển thị con số lot hiện tại.  

 

 

 

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Thang ño 

Độ đục 0.0  – 50.0 NTU 

Brom 0.0  – 8.00 mg/L  

Clo tự do 0.0  – 2.50 mg/L 

Clo tổng 0.0  – 3.50 mg/L 

CYS 0.0  – 80 mg/L 

Iot 0.0  – 12.5 mg/L 

Sắt thang thấp 0.0  – 1.00 mg/L 

pH 5.9 – 8.5 

Ñoä phaân giaûi 

Độ đục 0.01  và 0.1 NTU* 

Brom 0.01  mg/L 

Clo tự do 0.01  mg/L 

Clo tổng 0.01  mg/L 

CYS 1 mg/L 

Iot 0.1 mg/L 

Sắt thang thấp 0.01 mg/L 

pH 0.1 

Ñoä chính xaùc 

Độ đục 

± 0.5 NTU* hoặc ±5% 

(cái nào lớn thì lấy) 

Brom ± 0.08 mg/L; ± 3% 

Clo tự do ± 0.03 mg/L; ± 3% 

Clo tổng ± 0.03 mg/L; ± 3% 

CYS ± 1 mg/L; ± 15% 

Iot ± 0.1 mg/L; ± 5% 

Sắt thang thấp ± 0.02 mg/L; ± 3% 

pH 0.1 pH  

Nguồn sáng  Đèn LED màu xanh lá cây 

Tuổi thọ đèn Tuổi thọ máy 

Đầu dò ánh 

sáng 
2 tế bào quang điện silicon 

Nguồn điện 4 x 1.5V AA pin kiềm 

Vòng đời pin 60 tiếng hoặc 1000 phép đo 

Tự động tắt 
Có thể lựa chọn sau 10, 20, 30, 40, 50, 60 

phút không sử dụng 

Môi trường 
0 – 50°C, RH lớn nhất 95% (không ngưng 

tụ) 

Kích thước 220 x 82 x 66 mm 

Khối lượng 510g 
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HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH 

CÀI ĐẶT NGÀY VÀ GIỜ HIỆN TẠI 

Để cài đặt hoặc thay đổi thời gian hiện tại, bật máy. Sau khi 

thực hiện việc khởi động hàng ngày, màn hình LCD sẽ hiển 

thị  

 

Nhấn và giữ phím ALT và GLP cùng lúc. Màn hình sẽ hiển 

thị ngày hiện tại dưới định dạng MM.DD (Vd: ngày 28 

tháng 8 sẽ hiển thị là 08.28) 

 

Thả phím ra, các chữ số tháng sẽ nhấp nháy. Thực hiện điều 

chỉnh bằng phím  và  . Để bỏ qua các chữ số ngày, nhấn 

phím  

 

Sau khi điều chỉnh, nhấn phím   . Đơn vị sẽ lưu trữ gói dữ 

liệu tháng, ngày mới trong EEPROM và hiển thị ngày hiện 

tại bằng đồng hồ 24 tiếng dưới định dạng HH.MM. Vd: 

2:28pm là  

 

Tương tự, thực hiện các điều chỉnh như mô tả trên và nhấn 

  . Gói dữ liệu “tháng-ngày-giờ-phút” sẽ được lưu trữ trong 

bộ nhớ. 

 

 

 

PHỤC HỒI NGÀY VÀ GIỜ HIỆN TẠI 

Nhấn phím ALT và phím READ cùng một lúc, giờ hiện tại 

và “TIME” sẽ hiển thị liên tục  

 

Thả phím . 

Nhấn và giữ phím ALT và phím READ lần nữa và máy sẽ 

hiển thị ngày cùng lúc với “DATE” xuất hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐO ĐỘ ĐỤC 

Làm đầy lọ nhỏ bằng mẫu. Bề mặt lọ phải sạch và 

không có vết nứt  

Bật máy lên. Sau khi thực hiện việc khởi động hàng ngày, 

màn hình LCD sẽ hiển thị  

 

Sử dụng phím  và  để chỉnh mức độ thấp của màn hình 

LCD đến độ đục (tr) 

 

Đặt mẫu vào khoang chứa cuvet  

 

Nhấn READ. Máy sẽ hiển thị “SIP” liên tục 

 

Sau vài giây, màn hình sẽ hiển thị giá trị độ đục, vd: 5.34 

NTU 
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ĐO MÀU 

Bật máy. Sau khi thực hiện khởi động hàng ngày, màn hình 

LCD sẽ hiển thị 

 

Nhấn phím  và  để chọn tham số mong muốn:  

 F CL: Clo tự do 

 CY: Axit cyanuric 

 Id: Iot 

 L FE: kim loại 

 T CL: Clo tổng 

 PH: pH 

 Br: Brom 
 

Đo Clo, Axit cyanuric, pH, Iot, Brom 

Làm đầy lọ nhỏ với mẫu (trắng). Bề mặt của lọ 

nhỏ phải sạch và không có vết nứt  

 

Cho mẫu trắng vào khoang chứa cuvet. Nhấn 

ZERO 

 

Máy sẽ hiển thị “SIP” trong vài giây và sau đó là chỉ thị 

zero 

 

 

Đối với pH: Cho 0.2ml HI 93710-01 

 

Đối với Clo, Iot và Brom: Cho một phần gói 

thuốc thử tương ứng 

Đối với riêng Axit cyanuric: 

Cho một phần của gói HI 93722 vào cốc, làm đầy 

tới vạch 25ml. Khuấy nhẹ để trộn và sau đó làm 

đầy cuvet đến 1.5cm (3/4”) dưới vành với 10ml 

mẫu không phản ứng  

Đóng nắp, lắc cuvet và cho phép vài giây để 

lên màu. Để có kết quả tốt nhất, chờ 2 ½ phút 

đối với Clo tổng, Brom, Iot; 45 giây đối với 

axit cyanuric. Cho mẫu không phản ứng vào 

khoang chứa cuvet. Nhấn READ 

Máy sẽ hiển thị “SIP” trong vài giây và sau đó là nồng độ 

 

Đo sắt: 

Làm đầy xilanh đến mức 25ml bằng nước cất  

Cho 1 phần gói thuốc thử TPTZ HI 93746, đóng xilanh rồi 

lắc trong 30 giây. Đây là mẫu trắng 

 

Làm đầy cuvet tới vạch 10ml của mẫu trắng khoảng 1.5 cm 

(3.4”) dưới vạch và đóng nắp 

 

Cho mẫu trắng vào khoang chứa cuvet. Nhấn ZERO 

 

 

Máy sẽ hiển thị “SIP” trong vài giây và chỉ thị zero 

 

Làm đầy xilanh đến mức 25ml bằng mẫu  

 

Cho một phần của gói thuốc thử TPTZ HI 93746, đóng 

xilanh rồi lắc trong 30 giây 

 

Làm đầy cuvet bằng 10ml mẫu không phản ứng đến mức 

1.5cm (3.4”) dước vạch và đóng nắp. Đây chính là mẫu 

 

Cho mẫu không phản ứng vào khoang chứa cuvet. Chờ 30” 

rồi nhấn READ 

 

Máy sẽ hiển thị “SIP” trong vài giây và sau đó là nồng độ 

 

Chú ý: Để kiểm tra lại mức hấp thụ của mẫu, chờ đến khi 

phép đo nồng độ hoàn tất, sau đó nhấn GLP/Abs. Màn hình 

sẽ hiển thị mức độ hấp thụ của nồng độ nhỏ cùng với chỉ thị 

“Ab”. Vd: 533 Ab = 533 Milliabs 
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Chú ý: Kết quả độ hấp thụ có dấu hiệu âm nếu nếu độ 

truyển của mẫu “ZERO” thấp hơn mẫu không phản ứng 

Chú ý: Để có kết quả chính xác, rửa sạch thủy tinh bằng 

HCl 6N 

Các phép đo trong chế độ người dùng tùy chỉnh: 

Chú ý: Máy phải được hiệu chỉnh cho chức năng này. Làm 

theo hiệu chỉnh tùy chỉnh 2 điểm trước khi thực hiện 

Bật máy và nhấn ALT và CAL cùng lúc  

Màn hình sẽ hiển thị 4 gạch ngang và dòng chữ “d 00” ở 

dưới màn hình với số “0” nhấp nháy: 

 

Sử dụng các phím ,  và  để thay đổi hàng dưới thành  

“d 11”  

 

Nhấn phím   . Phím này cũng dùng để chỉnh giữa chức 

năng USER (USR) và FACTORY (FCT). Chọn chế độ 

USER (nếu cần nhấn phím      nhiều hơn một lần) 

 

Nhấn ALT và CAL cho đến khi 4 gạch ngang hiển thị và 

dòng dưới hiển thị “# fn” hiển thị ở dòng dưới màn hình 

LCD 

 

Sử dụng các phím ,  để chọn số từ 0 đến 7 nơi mà dữ liệu 

hiệu chỉnh thích hợp được lưu trữ 

Cho thêm thuốc thử phù hợp vào cuvet chứa mẫu trắng. Lắc 

và chờ vài giây để lên màu 

 

Cho mẫu chưa phản ứng vào khoang chứa cuvet. Nhấn 

READ 

 

Máy sẽ hiển thị “SIP” trong vài giây và sau đó nồng độ mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU CHUẨN 

HIỆU CHUẨN ĐỘ ĐỤC 

Máy nên được hiệu chỉnh thích hợp với tiêu chuẩn được 

chuẩn bị như mô tả trong phương pháp USEPA 180.1 

Hiệu chỉnh theo khoảng thời gian 

Để hiệu chuẩn theo khoảng thời gian của máy, 

làm đầy cuvet bằng chuẩn độ đục cơ bản 50 NTU. 

Kiểm tra và làm sạch bề mặt lọ nhỏ. 

Lắc mạnh tiêu chuẩn trong vài giây và chờ vài 

phút để bong bóng biến mất  

Bật máy và nhấn ALT và CAL cùng lúc  

Màn hình sẽ hiển thị 4 gạch ngang và dòng 

“d 00” ở dưới màn hình cùng với số “0” 

nhấp nháy 

Sử dụng các phím ,  và  để thay đổi 

dòng dưới thanh “d 21”  

 

Đặt chuẩn 50NTU đã chuẩn bị trước vào 

khoang chứa cuvet. Nhấn   

Màn hình nhấp nháy “-Lt-“ trong vài giây, 

cho thấy đèn LED được chỉnh phù hợp với 

kênh đo màu 

Sau đó, có một dảy số từ -511 đến 512 hiển thị trên màn 

hình cho thấy các mức cường độ khác nhau 

Trong khoảng 1 phút, điều chỉnh sẽ được thực hiện và dữ 

liệu hiệu chỉnh được lưu trữ trong bộ nhớ không bay hơi 

Màn hình hiện 4 gạch ngang là quy trình 

hiệu chuẩn kết thúc 

Nhấn ALT và CAL cùng lúc một lần nữa để thoát khỏi chế 

độ hiệu chuẩn. 
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Hiệu chỉnh hai điểm tùy chỉnh 

Để vào chế độ hiệu chỉnh độ đục, chọn “turbidity” 

Sử dụng các phím ,  để cài đặt phía dưới màn hình thành 

“tr”  

 

Để vào chế độ hiệu chỉnh, nhấn và giữ phím ALT và CAL 

cùng lúc trong ít nhất 3 giây. Dòng trên cùa LCD sẽ hiển thị 

“CAL” phát sáng trong vòng 3 giây 

 

Để xác nhận đăng nhập vào chế độ hiệu chỉnh, nhấn phím 

“CAL” lần nữa khi “CAL” nhấp nháy  

Nếu phím CAL không được nhấn, dòng trên LCD sẽ hiển 

thị 4 gạch ngang, cho thấy máy chưa 

vào chế độ hiệu chỉnh. Lúc này, giữ 2 

phím ALT và CAL cùng lúc trong 3 

giây để khởi động lại chu trình  

Sau khi vào chế độ hiệu chỉnh, màn hình sẽ hiển thị điểm 

đầu tiên của hiệu chỉnh trước. Chữ số cụ thể nhấp nháy 

 

Sử dụng các phím ,  ,  cài đặt độ đục của tiêu chuẩn 

hiệu chỉnh ban đầu (từ 0.00 – 50.0 NTU) 

Cho cuvet chứa dung dịch chuẩn vào khoang chứa cuvet. 

Nhấn phím    . Màn hình sẽ hiển thị SIP nghĩa là Mẫu đang 

thực hiện 

 

Sau điểm hiệu chỉnh đầu tiên được lưu trữ, màn hình sẽ cho 

thấy điểm thứ hai của lần hiệu chỉnh trước cùng với chữ số 

cụ thể nhấp nháy 

 

Sử dụng các phím ,  ,   cài đặt độ đục của tiêu chuẩn 

hiệu chỉnh thứ hai (từ 0.00 – 50.0 NTU). Cho tiêu chuẩn 

vào khoang chứa cuvet. Nhấn phím    . Màn hình sẽ hiển 

thị “SIP” một lần nữa  

 

Sau khi điểm hiệu chỉnh thứ hai được lưu trữ, đơn vị sẽ lưu 

trữ dữ liệu hiệu chỉnh cùng với thời gian trong EEPROM 

trong khi “CAL” và “Stor” hiển thị liện tục trong vài giây.  

 

Sau đó, màn hình trên sẽ hiển thị “----“, cho thấy máy được 

hiệu chỉnh và sẵn sàng để đo độ đục của mẫu không xác 

định 

 

Bằng cách nhấn CAL trong quá trình hiệu chỉnh, người 

dùng có thể tắt chế độ hiệu chỉnh trong bất kỳ lúc nào mà 

không cần thay đổi dữ liệu hiệu chỉnh được lưu trữ gần nhất 

 

 

 

 

 

HIỆU CHUẨN MÀU 

Hiệu chỉnh zero 

Làm đầy cuvet bằng mẫu nước cất sạch. Kiểm tra và làm 

sạch bề mặt lọ nhỏ 

 

Bật máy và nhấn ALT và CAL cùng lúc 

Màn hình hiển thị và “d 00”. Số “0” thứ hai sẽ nhấp nháy để 

cho phép người dùng thực hiện lựa chọn  

 

Sử dụng các phím ,  ,   để chọn dòng dưới LCD thành 

“d 31” 

 

Cho nước cất tiêu chuẩn của lần trước vào khoang chứa 

cuvet. Nhấn phím   

 

Màn hình sẽ hiển thị “-Lc-“ nhấp nháy trong vài giây, cho 

thấy điều chỉnh LED đối với các phép đo màu trong chu 

trình 

 

Sau đó, một dãy số từ -511 đến 512 sẽ xuất hiện các mức độ 

khác nhau của cường độ đèn LED phía trên LCD. Trong 
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khoãng 1 phút, điều chỉnh sẽ được thực hiện và dữ liệu hiệu 

chỉnh sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ không bay hơi 

Màn hình hiển thị 4 gạch ngang một lần nữa cho thấy kết 

thúc chu trình hiệu chỉnh zero. 

 

Nhấn phím ALT và CAL một lần nữa để thoát khỏi chế độ 

chẩn đoán 

Hiệu chỉnh tùy chỉnh 2 điểm 

Nhấn ALT và CAL cùng lúc  

Màn hình sẽ hiển thị 4 gạch ngang và dòng chữ “d 00”  

 

Sử dụng các phím ,  để thay đổi hàng dưới thành “d 11”  

Nhấn phím    . Phím    này cũng dùng để chỉnh giữa chức 

năng USER (USR) và FACTORY (FCT).  

 

Chọn chế độ USER và nhấn ALT và CAL cùng lúc để thoát 

chế độ chẩn đoán. Màn hình sẽ hển thị 4 gạch ngang cùng 

với 1 dãy số từ 0 đến 7 

 

Nhấn và giữ phím ALT và CAL ít nhất 3 giây. Màn hình sẽ 

hiển thị “CAL” phát sáng trong khoảng 3 giây 

 

Để xác nhận đăng nhập vào chế độ hiệu chỉnh, nhấn phím 

CAL một lần nữa khi mà “CAL” nhấp nháy.  

Nếu phím CAL không được nhấn, hàng trên của màn hình 

sẽ hiển thị “----“, cho thấy chế độ hiệu chỉnh không được 

đăng nhập. Trong trường hợp nào, giữ phím ALT và CAL 

cùng lúc trong 3 giây để khởi động lại chu trình  

Sau khi vào chế độ hiệu chỉnh, màn hình sẽ hiển thị điểm 

đầu tiên của hiệu chỉnh trước cùng với chữ số cụ thể nhấp 

nháy 

 

Sử dụng các phím ,  ,  chọn nồng độ của tiêu chuẩn 

hiệu chỉnh đầu tiên  

Cho tiêu chuẩn biết trước vào khoang chứa cuvet. Nhấn 

phím    . Màn hình sẽ hiển thị mẫu trong chu trình  

 

Sau khi điểm hiệu chỉnh đầu tiên được lưu trữ, màn hình sẽ 

hiển thị điểm hiệu chỉnh thứ hai của lần hiệu chỉnh trước 

cùng với chữ số cụ thể nhấp nháy 

 

Sử dụng các phím ,  ,  chọn nồng độ đã biết của tiêu 

chuẩn hiệu chỉnh thứ hai 

Cho tiêu chuẩn vào khoang chứa cuvet. Nhấn phím    . Màn 

hình sẽ hiển thị “SIP” một lần nữa 

 

Sau điểm hiệu chỉnh thứ hai được lưu trữ, nồng độ sẽ được 

lưu trữ trong dữ liệu hiệu chỉnh, thời gian trong EEPROM 

khi mà “CAL” và “Stor” trong vài giây 

 

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị “----“, cho thấy rằng máy đang 

được hiệu chỉnh và sẵn sàng để đo nồng độ của mẫu chưa 

biết 

 

Bằng cách nhấn phím CAL trong lúc hiệu chỉnh, người 

dùng có thể thoát chế độ hiệu chỉnh bất cứ lúc nào mà 

không cần thay đổi dữ liệu hiệu chỉnh lưu trữ trước đó  
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CHẾ ĐỘ CHẨN ĐOÁN 

HI 93102 tạo điều kiện cho các hoạt động bằng việc cung 

cấp chế độ chẩn đoán. Trong chế độ này, người dùng có thể 

cài đặt hoặc xác nhận các tham số cần thiết khác nhau để 

đảm bảo hoạt động tối ưu của máy. 

Để vào chế độ chẩn đoán, bật máy và nhấn ALT và CAL 

cùng lúc. Màn hình sẽ hiển thị “----“ và “d 00” 

 

Dùng các phím ,  ,  chọn chế độ chẩn đoán. 

Máy sẽ thực hiện một trong số các chức năng chẩn đoán:  

10: Tự động tắt tùy chỉnh 

11: Lựa chọn chức năng người dùng hoặc máy 

12: Bật/tắt chế độ đăng nhập 

21: hiệu chỉnh theo khoảng trong chế độ đo độ đục 

31: hiệu chỉnh theo khoảng trong chế độ đo màu 

40: Xóa bộ nhớ đăng nhập 

 Phương thức dành cho các kỹ thuật viên của hãng: 

00: cho thấy mức độ của mẫu trắng trong chế độ đo màu  

01: cho thấy mức độ của mẫu trong chế độ đo màu 

02: cho thấy mức độ của mẫu tối trong chế độ đo màu 

05: cho thấy điện áp mặt đất 

06: cho thấy mức độ 5V trên bảng 

07: cho thấy mức điện áp pin 

08: cho thấy mức điện áp tham khảo 1.23V 

09: cho thấy mức -5V trên bảng  

99: cho thấy số phiên bản phần mềm 

Để thoát chế độ này, nhấn ALT và CAL cùng lúc lần nữa 

GHI DỮ LIỆU 

HI 93102 cho phép người dùng đăng nhập các phép đo 25 

lần/ngày. Người dùng có thể bật/tắt chế đ ghi, xem lại số lot 

hiện tại và làm sạch đệm (bộ nhớ). C102 cũng nhắc nhở 

người dùng khi bộ nhớ đầy 

Bật/tắt chế độ ghi: 

Vào chế độ ghi bằng cách nhấn ALT và CAL cùng lúc  

Chọn chế độ 12 và nhấn phím      

Màn hình sẽ hiển thị lot hiện tại cùng với “LOG” nếu chế 

độ ghi được bật. Mặt 

khác nó sẽ hiển thị “----“ 

nếu chế độ ghi tắt 

Nhấn phím    , máy sẽ chuyển đổi giữa các vị trí bật/tắt của 

chế độ ghi. Nếu chế độ ghi được chọn, mỗi lần phép đo 

được thực hiện (nếu READ được nhấn) các giá trị liên quan 

sẽ được lưu trữ trong con số lot hiện tại 

Để thoát chế độ chẩn đoán, nhấn ALT và CAL cùng lúc lần 

nữa   

Màn hình sẽ hiển thị “diAG” và “Stor” trong vài giây. Nếu 

chế độ ghi đang bật, “LOG” sẽ hiện ra phía dưới bên trái 

màn hình để nhắc nhở người dùng rằng mỗi lần phép đo 

được thực hiện, giá trị được lưu trữ trong con số lot còn 

trống tiếp theo 

Xem lại đệm được ghi: 

Để xem lại các giá trị được ghi nhớ, nhấn ALT và   

Máy sẽ di chuyển tất cả dữ liệu trong đệm cho thấy số lot, 

giá trị, thời gian 

Vd: Kết quả lưu lại được ghi lại 

trong đệm là lot #0, 0.35 mg/L 

của kim loại, lưu trữ vào ngày 23 

tháng 8 lúc 3:34pm 

Kết quả lưu lại được ghi lại trong 

đệm là lot #1, 1.35 mg/L của 

tham số tùy chỉnh, lưu trữ vào 

ngày 23 tháng 8 lúc 3:55pm 

 

 

Xóa bộ nhớ: 

Sau khi tất cả đệm (bộ nhớ) được đưa lên, màn hình sẽ nhấp 

nháy “Full” 

 

Để xóa đệm, nhấn phím ALT và CAL cùng lúc  

Chọn chế độ 40. Nhấn phím    . Màn hình sẽ hiển thị thông 

báo “Cln”, cho thấy bộ nhớ đã được làm sạch 

 

Con số lot sẽ tự động được reset tới 00  

Xem lại con số lot hiện tại: 

Để kiểm tra con số lot hiện tại, trong khi đang ở chế độ 

đăng nhập, nhấn ALT và phím  cùng lúc 
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CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG TẮT 

Với HI 93102, người dùng có thể tùy chỉnh thời gian tắt 

máy để tiết kiệm pin 

Để thay đổi thời gian tắt máy, vào chế độ chẩn đoán bằng 

cách nhấn ALT và CAL cùng lúc.   

Chọn chế độ 10 và nhấn phím    liên tục để cài đặt thời 

gian mong muốn tắt máy từ 10 đến 60 phút với 10 phút 

thặng dư, hoặc vô hiệu chế độ tắt máy bằng lựa chọn OFF 

 

Sau khi chọn xong, tắt chế độ chẩn đoán bằng cách nhấn 

ALT+CAL cùng lúc  

Máy sẽ lưu trữ những cài đặt mới trong bộ nhớ không bay 

hơi và màn hình hiển thị “diAG” và “Stor” phát sáng liên 

tục trong vài giây 

 

THAY PIN 

“LOBAT” hiển thị bên dưới tay phải 

của màn hình khi pin yếu và yêu cầu 

thay pin. Lúc này máy có thể thực hiện 

khoảng 50 phép đo thêm  

“-BA-“ hiển thị trên màn hình khi pin 

quá yếu để thực hiện các phép đo chính 

xác. Thông báo xuất hiện trong vài giây 

và khi máy tự tắt. Lúc này pin phải được 

thay  

Pin phải được thay trong vùng an toàn 

bằng pin 1.5V AA loại kiềm  

Để thay pin, lấy 2 ốc phía trên và thay pin 

mới vào 

 

CÁC MÃ CHẨN ĐOÁN 

LOBAT : Pin yếu, thay pin càng sớm càng tốt 

-BA- : Pin rất yếu. Phải thay pin ngay lập tức 

-LO-: Nhận được ít ánh sáng. Kiểm tra các vết nứt trên 

cuvet và đảm bảo mẫu không đục quá mức. Làm lại kết quả. 

Nếu vấn đề vẫn lặp lại, hiệu chỉnh lại máy bằng nước cất 

trong chế độ chẩn đoán “31” (xem hiệu chỉnh) 

-CAP-: Cường độ ánh sáng cao trong phép đo gần nhất. 

Đảm bảo rằng cuvet đã đóng nắp và đặt chính xác trong 

khoang, và ánh sáng xung quanh không gặp bộ tách sóng 

quang. Lặp lại phép đo. Nếu vấn đề này vẫn lặp lại, liên hệ 

người bán hoặc văn phòng Hanna gần nhất 

Er1: Lỗi phần cứng. Lặp lại phép đo. Nếu thông báo lỗi vẫn 

xuất hiện, liên lạc với người bán hoặc văn phòng Hanna gần 

nhất 

rnG: Nằm ngoài phạm vi. Kiểm tar chu trình thực hiện 

phép đo và xác nhận nồng độ của mẫu để đảm bảo rằng nó 

không quá cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ KIỆN 

HI 731327 Trọn bộ bao gồm: hộp đựng cùng với các dung 

dịch hiêu chỉnh HI 93102-0 và HI 93102-20, dung dịch làm 

sạch cuvet HI 93703-50, giấy lau cuvet và 2 cuvet 

HI 93102-0 dung dịch hiệu chỉnh 0  NTU*, 30ml 

HI 93102-20 dung dịch hiệu chỉnh 20 NTU*, 30ml 

HI 93701-01 Thuốc thử clo tự do, 100 lần 

HI 93701-03 Thuốc thử clo tự do, 300 lần 

HI 93703-50 Dung dịch làm sạch cuvet, 230ml 

HI 93710-01 Thuốc thử pH 100 lần 

HI 93710-03 Thuốc thử pH 300 lần 

HI 93711-01 Thuốc thử clo tổng 100 lần 

HI 93711-03 Thuốc thử clo tổng 300 lần 

HI 93716-01 Thuốc thử brom 100 lần 

HI 93716-03 Thuốc thử brom, 300 lần 

HI 93718-01 Thuốc thử  iot, 100 lần 

HI 93718-03 Thuốc thử  iot, 300 lần 

HI 93722-01 Thuốc thử axit cyanuric, 100 lần 

HI 93722-03 Thuốc thử axit cyanuric, 300 lần 

HI 93746-01 Thuốc thử sắt thang thấp, 100 lần 

HI 93746-03 Thuốc thử sắt thang thấp, 300 lần  

HI 731318 Giấy lau cuvet (4 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. 

 


