
QUY TRÌNH ĐO
•Nhấn ON/OFF để mở máy. Khi tiếng bíp ngắn phát ra 

và màn hình hiển thị dấu gạch ngang. “P1” (pH), “P2” 
(Chlorine dư), “P3” (Chlorine tổng), “P4” (Cyanuric 
Acid), “P5” (Iodine), “P6” (Bromine) hoặc “P7” (Iron 
LR). Nếu cần, nhấn RANGE/GLP để thay đổi chỉ tiêu.

•Châm vào cuvet10 mL mẫu không phản ứng và đậy nắp.
Iron LR: Châm vào xilanh 25 mL nước khử ion. Thêm vào 1 

gói thuốc thử HI93746-0, đậy nắp xilanh và lắc mạnh 
30 giây. Đây là mẫu blank. Châm vào cuvet 10 mL mẫu 
blank và đậy nắp.

•Đặt cuvet vào trong khoang đo và đảm bảo đánh dấu 
trên cuvet và trên khoang đo trùng nhau.

•Nhấn ZERO/CFM. Sau vài giây màn hình hiển thị “-0.0-". 
Máy đã được zero và sẵn sàng đã đo.

•Thêm thuốc thử phù hợp với từng chỉ tiêu:
pH: 5 giọt HI93710-0. Đậy nắp và lắc nhẹ; Free Chlorine: 

1 gói HI93701-0. Đậy nắp và lắc nhẹ 20 giây; Total 
Chlorine: 1 gói HI93711-0. Đậy nắp và lắc nhẹ 20 giây; 
Cyanuric Acid: châm 25 mL mẫu vào cốc, thêm 1 gói 
HI93722-0 và lắc xoáy nhẹ nhàng. Châm vào cuvet 10 
mL mẫu đã phản ứng. Iodine: 1 gói HI93718-0. Đậy 
nắp và lắc nhẹ 20 giây; Bromine: 1 gói HI93716-0. 
Đậy nắp và lắc nhẹ 20 giây; Iron LR: Châm vào xilanh 
25 mL mẫu. Thêm vào 1 gói HI93746-0, đóng nắp xi 
lanh và lắc mạnh trong 30 giây. Châm vào cuvet 10 mL 
mẫu đã phản ứng.

•Đặt cuvet vào khoang đo và đảm bảo đánh dấu trên cuvet 
và trên khoang đo trùng nhau.
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HI96101C pH, Chlorine, Cyanuric Acid, Iodine,
Bromine và IRON LR ISM (Sắt thang thấp)
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HIỆU CHUẨN
Tất cả các thiết bị đều được hiệu chuẩn tại nhà máy, thiết kế điện tử và quang học giảm thiểu 
nhu cầu hiệu chuẩn thường xuyên. Đối với quy trình hiệu chuẩn, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng.

•Nhấn và giữ READ/TIMER 3 giây. Màn hình sẽ hiển thị đếm ngược 

và báo tiếng bíp khi kết thúc đếm ngược.
Cách khác, đợi: Free Chlorine: 1 phút, Iodine: 2 phút 30 giây, Total 

Chlorine: 2 phút 30 giây, Bromine: 2 phút 30 giây, Cyanuric Acid: 
45 giây, Iron LR: 30 giây. Sau đó nhấn READ/TIMER. Đối với đo 
pH nhấn READ/TIMER ngay không phải đợi.

•Máy hiển thị giá trị pH trực tiếp hoặc nồng độ mg/L của chlorine dư, 
chlorine tổng, cyanuric acid, iodine, bromine hoặc sắt và số chỉ tiêu 
(P1 đến P7) trên màn hình.

•Nhấn ON/OFF để mở máy. Khi tiếng bíp ngắn phát ra và 
màn hình LCD hiển thị dấu gạch ngang, máy đã sẵn sàng

•Đặt CAL Check™ Standard Cuvette A vào khoang đo và 
đảm bảo đánh dấu trên cuvet và trên khoang đo trùng nhau.

•Nhấn ZERO/CFM. Khi "-0.0-" hiển thị máy đã được zero 
và sẵn sàng xác nhận.

•Lấy cuvet A ra và đặt CAL Check™ Standard Cuvette B vào 
khoang đo 

pH: B, HI96710-11; Free Chlorine: B, HI96701-11 Total Chlorine: 
B, HI96711-11; Cyanuric Acid: B, HI96722-11; Iodine: B, 
HI96718-11; Bromine: B, HI96716-11; Iron LR: B, HI96746-11. 
đảm bảo đánh dấu trên cuvet và trên khoang đo trùng nhau.

•Nhấn CAL CHECK.
•Máy hiển thị giá trị xác nhận chuẩn. Kết quả đọc phải nằm 

trong các thông số kỹ thuật như được báo cáo trong Chứng 
chỉ tiêu chuẩn CAL Check ™

Lưu ý: Việc xác nhận chỉ được thực hiện cho chỉ tiêu đã chọn. Để xác nhận đầy đủ, quy 
trình sau phải được thực hiện cho từng chỉ tiêu.

XÁC NHẬN

Không xác nhận hoặc hiệu chuẩn máy với dung dịch chuẩn nào khác Hanna Instruments CAL 
Check™ Standards vì kết quả sẽ bị sai sót.
Thực hiện xác nhận và hiệu chuẩn ở nhiệt độ phòng để thu được kết quả chính xác.
18 đến 25°C (64.5 đến 77.0°F).
Nhiệt độ chính xác hiệu chuẩn:
Giá trị chính xác = giá trị đọc× [1 + 0.002 × (20 T(°C))]
Giá trị chính xác = giá trị đọc × [1 + 0.001 × (68 T(°F))] 

CẢNH BÁO

hoặchoặc

hoặc

3"


