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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 96700 cung caáp goàm: 

 Pin kieàm 9 V 

 Hai cuvet keøm naép 

 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. 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Thang đo  0.00 đến 3.00 mg/L NH3-N 

Độ phân giải 0.01 mg/l NH3-N 

Độ chính xác  ± 0.04 mg/L, ± 4% giá trị @25
o
C 

Độ lệch EMC ± 0.01 mg/L 

Đèn Đèn tungsten 

Đầu dò ánh sáng tế bào quang điện silicon @420nm 

Phương pháp 

Theo soå tay coâng ngheä nöôùc vaø moâi 

tröôøng ASTM D1426-92, phöông 

phaùp Nessler. Phaûn öùng giöõa amoniaêc 

vaø caùc thuoác thöû taïo maøu vaøng trong 

maãu. 

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

Loại pin 1 x kiềm 9V 

Tự động tắt 

Sau 10 phút không sử dụng ở chế độ 

đo; sau 1 tiếng không sử dụng ở chế 

độ chuẩn, kể từ lần ghi cuối cùng 

Kich thước 192 x 104 x 69 mm 

Khối lượng 360g 
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MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG 

 

1. Phím GLP/ 

2. Phím CAL CHECK 

3. Phím ZERO/CFM 

4. Phím READ//TIMER 

5. Phím ON/OFF 

6. Màn hình LCD 

7. Chỉ dẫn hướng đặt cuvet 

8. Khoang chứa cuvet 

HIỂN THỊ MÀN HÌNH 

 

1. Tín hieäu pheùp ño (ñeøn, cuvet, detector) 

2. Tin nhaén vaø caûnh baùo loãi. 

3. Tín hieäu pin 

4. Tín hieäu ñoàng hoà caùt hieån thò khi maùy ñang thöïc hieän quaù 

trình. 

5. Tin nhaén tình traïng maùy 

6. Ñoàng hoà baùo giôø khi ñang ñeám thôøi gian 

7. Ngaøy, thaùng  

8. 4 soá treân maøn hình chính 

9. Ñôn vò ño 

10. 4 soá treân maøn hình phuï 

 

 

 

 

LỖI VÀ CẢNH BÁO 

GIÁ TRỊ ZERO 

Light High: Coù nhieàu aùnh saùng khi 

thöïc hieän pheùp ño. Kieåm tra quaù trình 

chuaån bò cuvette zero 

 

Light Low: Coù ít aùnh saùng khi thöïc 

hieän pheùp ño. Kieåm tra quaù trình 

chuaån bò cuvette zero 

 

No Light: Maùy khoâng theå xaùc ñònh 

ñöôïc möùc ñoä aùnh saùng. Kieåm tra laïi 

maåu coù chöùa maûnh vôû/ chaát baån 

 

GIÁ TRỊ MẪU 

Inverted Cuvettes: cuvette maåu 

ño vaø cuvette zero ngöôïc nhau 

 

 

Zero: Zero keát quaû ñoïc khoâng 

thöïc hieän 

 

 Under Range: 1 nhaùy “0.0” chæ 

thò raèng maåu ño haáp thuï aùnh 

saùng ít hôn giaù trò zero. Kieåm tra 

tieán trình ño vaø baûo ñaûm raèng söû 

duïng cuøng cuvette cho zero vaø 

pheùp ño 

 Over Range: Giaù trò ño vöôït 

thang ño. Pha loaõng dung dòch 

caàn ño 

 

 

 

 

 

 TRONG QÚA TRÌNH CHUẨN 

 

Standard Low: Giaù trò ñoïc thaáp 

hôn giaù trò mong ñôïi 

 

 

Standard High: Giaù trò ñoïc thaáp 

hôn giaù trò mong ñôïi 

CÁC LỖI KHÁC 

 

Cap Error: Xuaát hieän khí coù 

aùnh saùng beân ngoaøi chieáu vaøo 

maåu ño, kieåm tra naép cuvette 

 

Looling Lamp: Thieát bò chôø cho 

ñeøn nguoäi laïi 

 

Battery Low: PIN caàn ñöôïc 

thay sôùm 

 

Dead Battery: PIN heát vaø caàn 

phaûi thay ngay. Khi thoâng baùo 

naøy xuaát hieän caùc vaän haønh bình 

thöôøng seõ giaùn ñoaïn. Thay PIN 

vaø khôûi ñoäng laïi maùy 
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HƯỚNG DẪN ĐO 

1. Nhấn ON/OFF ñeå môû maùy. Maøn hình 

seõ hieän nhaùy taát caû caùc bieåu töôïng . 

 

2. Sau hoài beep, vaø maøy hình nhaùy, 

maùy ñaõ saün saøng. Khi maøn hình nhaùy 

“ZERO” hieån thò maùy caàn chænh veà 

zero tröôùc khi thöïc hieän pheùp ño 

 

3. Ñoå 10ml maãu chöa phaûn öùng vaøo 

oáng cuvet, ñeán vaïch, sau ñoù ñaäy 

naép laïi. 

4. Ñaët cuvet vaøo khoang ñöïng cuvet, 

ñaûm baûo ñaët cuvet ñuùng vôùi vaïch 

chæ thò höôùng ñaët cuvet 

 

5. Nhaán ZERO/CFM vaø maøn hình seõ 

hieän bieåu töôïng ñeøn, cuvet döïa treân 

nhaân toá ño. 
 

6. Sau vaøi giaây, khi maøn hình hieån thò “-

0-0-“, luùc naøy maùy ñaõ ñöôïc zero vaø 

saün saøng ño. 

 

7. Nhoû 4 gioït HI 93700A-0 (6 gioït trong tröôøng hôïp 

phaân tích nöôùc bieån) 

8. Ñaäy naép vaø laéc nheï 

9. Nhoû 4 gioït HI 93700B-0 (10 gioït 

trong tröôøng hôïp phaân tích nöôùc 

bieån) 

10. Ñaäy naép vaø laéc nheï 
 

11. Ñaët cuvet vaøo khoang ñöïng cuvet, ñaûm baûo ñaët cuvet 

ñuùng vôùi vaïch chæ thò höôùng ñaët cuvet 

12. Nhaán vaø giöõ READ//TIMER 

khoaûng 3 giaây. Maøn hình seõ hieän 

ñoàng hoà ñeám ngöôïc tröôùc khi ño. 

Tieáng bíp seõ phaùt ra cuoái chöông 

trình ñeám ngöôïc. 

13. Sau ñoù, chôø khoaûng 3 phuùt 30 giaây 

vaø nhaán READ//TIMER. 

Trong caû 2 tröôøng hôïp naøy, maøn hình seõ hieän bieåu 

töôïng ñeøn, cuvet, döïa treân yeáu toá ño. 

14. Cuoái cuøng, maùy seõ hieän noàng ñoä theo mg/L cuûa 

amoni nitrogen NH3-N. Ñeå chuyeån ñoåi keát quaû thaønh  

mg/L cuûa amoni (NH3), nhaân keát quaû vôùi heä soá 1.214 

 

THAØNH PHAÀN GAÂY NHIEÃU 

Yeáu toá coù theå gaây nhieãu bao goàm:  

Ñoä cöùng treân 1g/L 

Saét, Sunfit, Glyxin, caùc loaïi amin beùo vaø thôm  

Cloramine höõu cô 

Aceton 

Aldehyt 

Coàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁN TRÌNH XAÙC NHAÄN 

Chuù yù: Khoâng xaùc nhaän hoaëc hieäu chuaån maùy vôùi dung 

dòch chuaån khoâng phaûi laø CAL CHECK cuûa Hanna, neáu 

khoâng seõ cho keát quaû sai. 

1. Nhaán ON/OFF ñeå baät maùy 

2. Khi tieáng bíp phaùt ra vaø maøn hình 

nhaùy laø maùy ñaõ saün saøng. Maøn 

hình nhaáp nhaùy “ZERO” laø maùy 

caàn zero tröôùc. 

3. Ñaët cuvet chuaån CAL CHECK HI96700-11 A vaøo 

khoang chöùa cuvet, ñaûm baûo ñuùng höôùng vôùi vaïch chæ 

höôùng ñieän cöïc. 

4. Nhaán ZERO/CFM vaø bieåu töôïng 

ñeøn, cuvet seõ hieän treân maøn hình , 

döïa treân nhaân toá ño. 

5. Sau vaøi giaây maøn hình hieän “-0.0-

“. Maùy baây giôø ñaõ zero vaø saün 

saøng xaùc nhaän. 

6. Lấy cuvet ra. 

7. Đặt cuvet chuẩn CAL CHECK HI96700-11 B vào 

khoang chứa cuvet, chú ý đặt đúng vạch chỉ hướng 

cuvet. 

8. Nhấn CAL CHECK và biểu tượng 

đèn, cuvet sẽ hiện cùng với dòng 

“CAL CHECK” trên màn hình, dựa 

trên nhân tố đo. 

9. Kết thúc quá trình đo, máy sẽ hiện xác nhận giá trị hiệu 

chuẩn. Kết quả đo nên nằm trong bảng thông số của 

Chứng chỉ Hiệu chuẩn CAL CHECK. Nếu kết quả nằm 

ngoài thông số, kiểm tra lại cuvet có dấu vân tay, dầu 

hay chất bẩn không và xác nhận lại lần nữa. Nếu kết 

quả vẫn nằm ngoài bảng, nên hiệu chuẩn lại máy 
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QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN 

Lưu ý: Có thể ngưng tiến trình hiệu chuẩn bất kì lúc nào 

bằng cách nhấn phím ON/OFF hoặc CAL CHECK 

1. Nhấn ON/OFF để mở máy. 

2. Khi máy phát tiếng bíp và màn hình 

nháy, máy đã sẵn sàng hiệu chuẩn. 

 

3. Nhấn và giữ phím CAL CHECK trong 3 giây để vào 

chế độ hiệu chuẩn. Màn hình sẽ hiện “CAL” trong suốt 

quá trình hiệu chuẩn. Dòng “ZERO” sẽ nhấp nháy yêu 

cầu máy zero. 

4. Đặt cuvet chuẩn CAL CHECK
TM 

 HI 96700-11 A vào 

khoang chứa cuvet, chú ý đặt đúng vạch chỉ hướng 

cuvet. 

5. Nhấn ZERO/CFM và biểu tượng 

đèn, cuvet sẽ hiện trên màn hình, dựa 

trên nhân tố đo. 

6. Sau vài giây màn hình sẽ hiển thị “-

0.0-“. Bây giờ máy đã zero và sẵn 

sàng hiệu chuẩn. Dòng “READ” 

nhấp nháy yêu cầu đọc tiêu chuẩn 

hiệu chuẩn. 

7. Lấy cuvet ra. 

8. Đặt cuvet chuẩn CAL CHECK HI 96700-11 B vào 

khoang chứa cuvet, chú ý đặt đúng vạch chỉ hướng 

cuvet. 

9. Nhấn READ//TIMER và biểu 

tượng đèn, cuvet sẽ hiện trên màn 

hình, dựa trên nhân tố đo. 

 

 

10. Máy sẽ hiển thị giá trị chuẩn CAL 

CHECL
TM

 trong 3 giây. 

 

 

Lưu ý: Nếu màn hình hiển thị “STD HIGH” nghĩa là giá 

trị chuẩn quá cao. Nếu màn hình hiển thị “STD LOW” 

nghĩa là giá trị chuẩn quá thấp. Kiểm tra cuvet chuẩn 

HI96700-11 A và B không có dấu vân tay hoặc vết bẩn và 

đặt cuvet đúng hướng. 

11.  Sau đó ngày chuẩn cuối cùng (vd “01.08.2009”) sẽ hiện 

trên màn hình, hoặc “01.01.2009” nếu đã chọn hiệu 

chuẩn nhà máy trước đó. Trong cả hai trường hợp, số 

năm sẽ nhấp nháy, sẵn sàng nhập ngày. 

 

12. Nhấn GLP/ để cài đặt năm mong muốn (2009-2099). 

Nếu phím này được giữ, số năm sẽ tự động tăng. 

13. Khi đã cài đặt năm xong, nhấn ZERO/CFM hoặc 

READ//TIMER để xác nhận. Lúc này màn hình sẽ 

hiện tháng nhấp nháy. 

 
14.  Nhấn GLP/ để cài đặt tháng (01-12). Nếu giữ phím, 

số tháng sẽ tự động tăng. 

15. Khi đã cài tháng xong, nhấn ZERO/CFM hoặc 

READ//TIMER để xác nhận. Lúc này màn hình sẽ 

hiện ngày nhấp nháy. 

 
16.  Nhấn GLP/ để cài đặt ngày (01-31). Nếu giữ phím, 

số ngày sẽ tự động tăng.  

Lưu ý: Để chuyển từ ngày qua năm hay qua tháng, nhấn 

READ//TIMER. 

17. Nhấn ZERO/CFM để lưu ngày hiệu chuẩn 

18. Máy sẽ hiện “Stor” và lưu hiệu chuẩn. 

 
19. Máy sẽ tự động trở về chế độ đo. 

 

 

 

 

 

GLP 

Trong cheá ñoä GLP, ngöôøi söû duïng ngaøy hieäu chuaån gaàn 

nhaát coù theå xaùc nhaän caø hieäu chænh maùy coù theå ñöôïc phuïc 

hoài 

Ngaøy hieäu chænh gaàn nhaát  

Ñeå hieån thò ngaøy hieäu chænh:  

 Nhaán GLP/ ñeå vaøo cheá ñoä GLP. 

Hieäu chuaån thaùng vaø ngaøy seõ hieån 

thò treân maøn hình chính vaø naêm 

treân maøn hình phuï 

 

 Neáu khoâng coù hieäu chænh naøo ñöôïc 

thöïc hieän, thoâng baùo hieäu chænh 

maùy “F.CAL” seõ hieån thò treân maøn 

hình chính vaø maùy seõ quay laïi cheá 

ñoä ño löôøng sau 3 giaây 

Phuïc hoài hieäu chuaån nhaø maùy 

Coù theå xoùa hieäu chænh vaø phuïc hoài chuẩn nhà máy 

 Nhaán GLP/ ñeå vaøo cheá ñoä GLP 

 Nhaán READ//TIMER ñeå vaøo 

maøn hình phuïc hoài hieäu chænh 

maùy. Maùy seõ yeâu caàu xaùc nhaän ñeå 

xoùa hieäu chænh 

 

 Nhaán ZERO/CFM ñeå phuïc hoài hieäu chænh maùy hoaëc 

nhaán RANGE/GLP/ moät laàn nöõa ñeå huûy phuïc hoài 

hieäu chænh maùy 

 Maùy hieån thò “donE” trong quaù trình phuïc hoài öu tieân 

quay laïi cheá ñoä ño löôøng  
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TÌNH TRAÏNG PIN 

Ñeå tieát kieäm pin, maùy taét sau 10 phuùt khoâng söû duïng cheá 

ñoä ño löôøng vaø sau 1 giôø khoâng söû duïng cheá ñoä hieäu chænh 

Neáu moät pheùp ño giaù trò ñöôïc hieån thò 

tröôùc khi töï ñoäng taét, giaù trò ñöôïc 

hieån thò khi maùy ñöôïc baät. Doøng 

“ZERO” nhaáp nhaùy nghóa laø thöïc 

hieän zero môùi. 

Moät pin môùi coù theå thöïc hieän khoaûng 750 pheùp ño, tuøy 

thuoäc vaøo möùc ñoä aùnh saùng. Dung löôïng pin coøn laïi ñöôïc 

tính sau moãi laàn khôûi ñoäng vaø sau moãi laàn ño 

Pin seõ ñöôïc hieån thò ôû 3 caáp ñoä nhö sau: 

 3 vaïch: 100% coâng suaát 

 2 vaïch: 66% coâng suaát 

 1 vaïch: 33% coâng suaát 

 Bieåu töôïng pin nhaáp nhaùy: coâng suaát döôùi 10% 

Neáu pin heát vaø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc pheùp ño chính 

xaùc naøo nöõa, maùy hieän “dead BATT” vaø taét. 

Ñeå khôûi ñoäng laïi maùy, phaûi thay pin môùi 

THAY PIN 

 Nhaán ON/OFF ñeå taét maùy.  

 Xoay naép phía sau maùy 

 

 Laáy pin ra vaø thay baèng pin môùi.  

 Vaën laïi naép pin. 

 

 

 

 

 

 

PHUÏ KIEÄN 

Thuoác thöû 

HI 93700-01 Thuoác thöû Amoni thang thấp, 100 test  

HI 93700-03 Thuoác thöû Amoni thang thấp, 300 test 

Phuï kieän khaùc 

HI 96700-11 Cuvet chuaån cho máy (1 bộ) 

HI 721310 Pin 9V (10 caùi) 

HI 731318 vaûi ñeå lau cuvet (4 caùi) 

HI 731331 cuvet thuûy tinh (4 caùi) 

HI 731335 naép cuvet ( 4 cái) 

HI 93703-50 dung dòch laøm saïch cuvet (230 mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


