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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. 

BẢO HÀNH 

Taát caû caùc maùy cuûa Hanna Instrument ñöôïc baûo haønh 1 

naêm cho máy và 6 tháng cho điện cực 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. 

 

 

 

 

KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

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 93501N cung caáp goàm: 

 Đầu dò nhiệt độ 

 3 x Pin 1.5V 

 Hộp đựng máy 

 Höôùng daãn söû duïng  

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. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Thang đo  -50.0 đến 150.0
o
C 

Độ phân giải 0.1
o
C 

Độ chính xác  ± 0.4
o
C bao gồm sai số điện cực 

Độ lệch EMC ± 0.4
o
C (với đầu dò HI762PWL) 

Môi trường -10 đến 50
o
C; RH 100% 

Nguồn điện 
3 pin kiềm 1.5V;  

2000 giờ sử dụng liên tục 

Tự động tắt Sau 8 phút không sử dụng 

Kich thước 152 x 58 x 30 mm 

Khối lượng 205 g 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

Moãi maùy ñöôïc caáp ñaày đuû cuøng vôùi pin. Môû naép maët sau 

maùy, thaùo pin ra khoûi boïc vaø caøi vaøo maùy, chuù yù sao cho 

ñuùng höôùng cöïc pin (xem theâm phaàn “thay pin” ñeå bieát 

theâm chi tieát). 

PHÉP ĐO 

Kết nối đầu dò nhiệt độ vaøo maùy.  

Nhaán nuùt ON/OFF ôû maët tröôùc maùy ñeå baät maùy leân. Neáu 

maùy khoâng baät ñöôïc, kieåm tra laïi pin ñaõ ñöôïc caøi vaøo 

khoang pin ñuùng chöa.  

Luùc khôûi ñoäng, caùc maùy ño nhieät ñoä hieån thò taát caû caùc 

phaân ñoaïn hieån thò trong vaøi giaây, tieáp theo laø daáu chæ baùo 

phaàn traêm tuoåi thoï pin coøn laïi, sau ñoù maùy chuyeån sang 

cheá độ Cal Check và trở về chế độ đo. 

Lưu ý: Coù theå giữ màn hình baèng caùch nhaán vaø giöõ nuùt 

ON/OFF. 

Neáu ñaõ caém ñaàu doø nhieät ñoä vaøo, maùy seõ hieån thò nhieät  

ñoä ño ñöôïc.    

Neáu chöa caém ñaàu doø nhieät ñoä vaøo hay keát quaû ño vöôït  

thang, maøn hình hieån thò caùc neùt gaïch nhaáp nhaùy. Neáu keát 

quaû ño vöôït ngoaøi thang ño khoâng ñaùng keå, maùy nhaáp 

nhaùy giaù trò ngöôõng thang ño gaàn nhaát.  

Nhaán phím ON/OFF ñeå taét maùy.  

CHÖÙC NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG TAÉT  

Ñeå tieát kieäm pin, maùy cung caáp chöùc naêng taét maùy töï 

ñoäng, chöùc naêng naøy giuùp taét thieát bò sau moät khoaûng thôøi 

gian khoâng duøng xaùc ñònh.  

Thôøi gian tự động tắt là 8 phút. 

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HIỆU CHUẨN 

Neáu maùy ñaõ ñöôïc hieäu chuaån, maøn hình seõ oån ñònh vaø 

hieån thò “0,0
o
C” (±0,3

o
C) trong moät vaøi giaây.  

Lieân heä vôùi nhaø phaân phoái hay trung taâm dòch vuï khaùch 

haøng cuûa Hanna gaàn nhaát ñeå hieäu chuaån laïi neáu caàn.  

TIN NHẮN CẢNH BÁO 

Tin nhắn NO PROBE 

Nếu đầu dò không được kết nối, màn hình 

sẽ hiển thị “NO PROBE” 

 

 

 

Tin nhắn DAMAGED PROBE 

Khi kết quả đo được quá xa so với thang 

đo, đầu dò có thể bị hỏng, màn hình sẽ 

hiển thị “DAMAGED PROBE” 

 

 

THAY PIN 
 

Khi lượng pin còn dưới 10%, màn hình sẽ nhấp nháy biểu 

tượng pin để cảnh báo. 

Nếu lượng pin quá thấp, máy sẽ tự 

động tắt. 

 Thay pin mới. 

 Mở nắp khay pin phía sau máy, 

thay 3 pin mới vào ngăn đựng pin, 

chú ý đúng cực. 

 Vặn lại nắp khay pin 

 

 
 

 

 

 

ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ 
Hanna cung cấp các loại đầu dò đáp ứng với các môi 

trường đo như không khí, chất lỏng, phép đo trên bề mặt 

hoặc xuyên sâu. 

Tất cả đầu dò nhiệt độ Hanna đều đã được hiệu chuẩn nhà 

máy và sẵn sàng đo. Các đầu dò có thể hoán đổi cho nhau 

mà không cần hiệu chuẩn lại. 

Đầu dò Hanna được thiết kế với tay cầm khác màu nhau để 

tránh nhầm lẫn gây nhiễm chéo khi đo. 

Lưu ý: Để vệ sinh máy, không dùng hóa chất tẩy rửa mạnh 

mà nên dùng nước sạch. 

PHỤ KIỆN 
HI 762A  Đo trong không khí, cáp 1m, tay cầm trắng 

HI 762A/10 Đo trong không khí, cáp 10m, tay cầm trắng 

HI 762BL Đo trong chất lỏng, cáp 1m, tay cầm đen 

HI 762L  Đo trong chất lỏng, cáp 1m, tay cầm trắng  

HI 762L/2  Đo trong chất lỏng, cáp 2m, tay cầm trắng 

HI 762L/10  Đo trong chất lỏng, cáp 10m, tay cầm trắng 

HI 762PBL  Đầu dò xuyên sâu, cáp 1m, tay cầm xanh 

HI 762PBL/10 Đầu dò xuyên sâu, cáp 10m, tay cầm xanh 

HI 762PG Đầu dò xuyên sâu, cáp 1m, tay cầm xanh 

HI 762PG/10 Đầu dò xuyên sâu, cáp 10m, tay cầm xanh 

HI 762PR Đầu dò xuyên sâu, cáp 1m, tay cầm đỏ  

HI 762PR/10  Đầu dò xuyên sâu, cáp 10m, tay cầm đỏ 

HI 762PW  Đầu dò xuyên sâu, cáp 1m, tay cầm trắng 

HI 762PW/10 Đầu dò xuyên sâu, cáp 10m, tay cầm trắng 

HI 762PWL Đầu dò xuyên sâu, cáp 1m, tay cầm trắng 

HI 762W  Đầu dò dây thép, cáp 1m 

HI 762W/10  Đầu dò dây thép, cáp 10m 

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. 


