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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 96801 cung caáp goàm: 

 Pin kieàm 9 V 

 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 đến 85%Brix  

0 đến 80
o
C  

Độ phân giải 
0.1 %Brix 

0.1
o
C 

Độ chính xác  
± 0.2 %Brix 

± 0.3
o
C 

Bù nhiệt Tự động từ 10 đến 40
o
C  

Thời gian đo Khoảng 1.5 giây 

Nguồn đèn LED vàng 

Lượng mẫu nhỏ 

nhất 100 µL 

Cell mẫu Vòng SS và lăng kính đá thủy tinh 

Chất liệu vỏ ABS / IP65 

Tự động tắt Sau 3 phút không sử dụng 

Kich thước 192 x 104 x 69 mm 

Khối lượng 420g 
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MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG 

MẶT TRƯỚC 

 

1. Màn hình LCD 

2. Màn hình thứ cấp 

3. Màn hình sơ cấp 

4. Phím READ (dùng để đo) 

5. Phím ZERO (dùng để chuẩn) 

6. ON/OFF 

7. Vòng thép không gỉ và lăng kính 

MẶT SAU 

 

8.  Nắp khay đựng pin 

9.  Ngăn đựng pin 

 

HIỂN THỊ MÀN HÌNH 

  

1. Pin (nhấp nháy khi pin yếu) 

2. Màn hình sơ cấp (hiển thị tin nhắn lỗi và đo) 

3. Đang trong quá trình đo 

4. SETUP: Hiệu chuẩn nhà máy 

5. CAL: Thẻ hiệu chuẩn 

6. Đơn vị đo. 

7. Bù nhiệt tự động (nhấp nháy khi nhiệt độ vượt quá thang đo 

10 – 40oC) 

8. Đơn vị nhiệt độ 

9. Màn hình thứ cấp (hiển thị nhiệt độ đo; nhấp nháy khi nhiệt 

độ vượt quá thang đo: 0 – 80oC) 

 

 

NGUYÊN LÍ VẬN HÀNH MÁY 

Ñoä đường ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ño caùc chæ soá khuùc xaï 

cuûa một dung dịch. Chæ soá khuùc xaï laø caùc ñaëc tính quang 

hoïc cuûa moät chaát hoaëc soá löôïng caùc haït hoaø tan beân trong. 

Chæ soá khuùc xaï ñöôïc ñònh nghóa laø tæ soá toác ñoä aùnh saùng 

trong khoâng gian vôùi toác ñoä aùnh saùng trong vaät chaát. Keát 

quaû naøy laø töø aùnh saùng bò “beû cong” hoaëc thay ñoåi höôùng, 

khi noù ñi xuyeân qua moät chaát coù chæ soá khuùc xaï khaùc 

nhau. Ñieàu naøy goïi laø khuùc xaï.     

Khi ñi xuyeân qua moät vaät lieäu vôùi chæ soá khuùc xaï töø cao 

ñeán thaáp, seõ xuaát hieän moät goùc tôùi haïn taïi ñoù caùc chuøm 

aùnh saùng ñeán khoâng coøn khuùc xaï nöõa, nhöng seõ phaûn 

chieáu laïi. Goùc tôùi haïn coù theå duøng ñeå tính heä soá khuùc xaï 

theo coâng thöùc sau:  

 

Với n2 là chỉ số khúc xạ của môi trường có mật độ thấp  

       n1 là chỉ số khúc xạ của môi trường có mật độ cao 

 

 

Maùy HI 96801 söû duïng ñeøn  LED xuyeân qua moät laêng 

kính tieáp xuùc vôùi maãu thöû. Caûm bieán hình aûnh seõ ño goùc 

tôùi haïn nôi maø aùnh saùng khoâng coøn bò khuùc xaï qua maãu. 

HI96801 seõ töï ñoäng buø nhieät khi ño vaø chuyeån ñoåi chæ soá 

khuùc xaï cuûa maãu vôùi noàng ñoä ñöôøng sucrose theo ñôn vò 

phaàn traêm ñoä Brix (theo troïng löôïng). 

 

 

HÖÔÙNG DAÃN ÑO 

 Caàm thieát bò caån thaän. Khoâng rôi rôùt. 

 Khoâng nhuùng maùy xuoáng nöôùc. 

 Khoâng phun/ñoå nöôùc leân baát cöù boä phaän naøo cuûa 

maùy, tröø laêng kính laáy maãu. 

 Maùy duøng ñeå ño caùc dung dòch Sucrose. Khoâng ñeå 

thieát bò hoaëc laêng kính tieáp xuùc vôùi dung moâi (bao 

goàm caùc dung moâi höõu cô vaø caùc dung dòch noùng, 

laïnh) ñeå traùnh gaây hö hoûng. 

 Caùc haït taïp trong maãu coù theå gaây xöôùc laêng kính. 

Thaám vaø röûa gieáng maãu vôùi nöôùc caát giöõa caùc maãu 

thöû 

 Duøng Pipettes nhöïa ñeå chuyeån caùc maãu thöû. Khoâng 

duøng duïng cuï kim loaïi nhö kim tieâm, thìa hoaëc nhíp vì 

coù theå laøm xöôùc laêng kính. 

 Ñeå giaûm bôùt nhöõng aûnh höôûng cuûa söï bay hôi hoaëc 

haáp thuï nöôùc khi ño qua thôøi gian, laêng kính vaø maãu 

neân ñöôïc phuû baèng moät lôùp voû nhöïa. 
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TIẾN TRÌNH HIỆU CHUẨN 

Hieäu chuaån neân thöïc hieän moãi ngaøy, tröôùc khi ño, khi vöøa  

thay pin môùi, giöõa caùc laàn ño caùc maãu khaùc nhau hoaëc khi 

moâi tröôøng thay ñoåi sau laàn hieäu chuaån gaàn nhaát. 

1. Nhấn ON/OFF. Hai màn hình của máy sẽ hiển thị tỷ lệ 

phần trăm của pin theo đồ thị. Khi màn hình hiện dấu 

gạch ngang, máy đã sẵn sàng hiệu chuẩn. 

 

2. Duøng pipet nhöïa, ñoå nöôùc caát hoaëc nöôùc khöû ion vaøo 

oâ ñöïng maãu. Ñaûm baûo laêng kính ñaõ ñöôïc bao phuû 

hoaøn toaøn. 

Löu yù: Neáu maãu ZERO bò aûnh höôûng bôûi aùnh saùng 

maïnh nhö aùnh saùng maët trôøi hay töø moät nguoàn saùng 

maïnh naøo ñoù, neân duøng tay che maãu hoaëc ñöa vaøo 

boùng toái khi hieäu chuaån. 

 

3. Nhaán ZERO. Neáu khoâng coù thoâng baùo loãi xuaát hieän, 

ñôn vò treân maùy laø ñôn vò hieäu chuaån. 

Löu yù: Maøn hình 0.0 seõ hieän ñeán khi maãu ñöôïc ño 

hoaëc taét maùy. 

 

4. Duøng giaáy meàm thaám nöôùc maãu ZERO. Caån thaän 

traùnh gaây xöôùc laêng kính. Laøm khoâ thoaùng beà maët. 

Maùy ñaõ sẵn saøng ño maãu. 

Lưu ý: Nếu tắt máy thì hiệu chuẩn sẽ bị mất 

 

 

 

QUÁ TRÌNH ĐO 

Ñaûm baûo laø maùy ñaõ ñöôïc hieäu chuaån tröôùc khi ño. 

1. Lau beà maët laêng kính ôû ñaùy khoang chöùa maãu. Chaéc 

chaén laêng kính vaø khoang chöùa maãu khoâ thoaùng.  

 

2. Söû duïng pipet nhöïa, nhoû maãu xuoáng beà maët laêng kính 

ñeán khi ñaày khoang chöùa maãu. 

Löu yù: Neáu nhieät ñoä cuûa maãu khaùc nhieàu so vôùi nhieät 

ñoä maùy, chôø khoaûng 1 phuùt ñeå caân baèng nhieät. 

 

3.  Nhaán READ. Keát quaû seõ ñöôïc hieån thò theo % BRIX  

 

Löu yù: keát quaû ño cuoái cuøng seõ hieån thò cho ñeán khi 

maãu keá tieáp ñöôïc ño hoaëc taét maùy. Nhieät ñoä seõ lieân 

tuïc ñöôïc caäp nhaät. 

Löu yù: Doøng ATC seõ nhaáp nhaùy vaø chöùc naêng buø 

nhieät töï ñoäng seõ taét neáu nhieät ñoä vöôït quaù thang ño 

10 – 40
o
C 

4. Duøng giaáy thaám meàm ñeå laáy maãu ra khoûi khoang. 

5. Duøng pipette nhöïa, röûa laêng kính vaø gieáng chöùa maãu 

baèng nöôùc caát hoaëc nöôùc khöû ion. Lau khoâ, maùy saõn 

saøng ño maãu tieáp theo. 

 

 

 

 

 

 

THIEÁT LAÄP DUNG DÒCH CHUAÅN %BRIX 

 Ñaët vaät ñöïng (1 coác thuyû tinh hoaëc chai nhoû gioït coù 

naép) leân caân phaân tích 

 Baám Tare, ñeå maùy veà 0 

 Chuyeån X BRIX daïng loûng thaønh X gram Sucrose 

tinh khieát (CAS #: 57 - 50 – 1) roài cho vaøo vaät ñöïng 

 Theâm nöôùc caát hoaëc nöôùc khöû ion ñeán khi caân ñaët chæ 

soá 100 (g) 

 Löu yù: Dung dòch treân 60% Brix caàn ñöôïc khuaáy 

maïnh hoaëc laøm noùng trong moät beå nöôùc. Laáy dung 

dòch ñaõ ñöôïc laøm noùng ra khoûi beå. Toång khoái löôïng 

coù theå giaûm theo tyû leä caùc vaät chöùa nhoû nhöng ñoä 

chính xaùc coù theå bò aûnh höôûng. 

Ví duï vôùi 25%Brix: 

    %Brix         g Sucrose      g Nöôùc           g Toång 

        25             25.000     75.000           100.000 
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THAY ÑOÅI ÑÔN VÒ NHIEÄT ÑOÄ 

Ñeå thay ñoåi nhieät ñoä töø 
0
C sang 

0
F vaø ngöôïc laïi, tieán haønh 

theo caùc böôùc sau: 

1. Baám vaø giöõ phím ON/OFF khoaûng 15 giaây. Maøn hình 

seõ hieän thò taát caû caùc tham soá vôùi soá model hieän ôû 

maøn hình sô caáp vaø soá phieân baûn ôû maøn hình thöù caáp. 

Tieáp tuïc nhaán ON/OFF. 

 

2. Trong khi nhaán giöõ phím ON/OFF, nhaán ZERO. 

Nhieät ñoä seõ ñoåi töø 
0
C sang 

0
F vaø ngöôïc laïi. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOÃI THÖÔØNG GAËP 

LOÃI MOÂ TAÛ 

“Err” Loãi toång quaùt. Khôûi ñoäng laïi maùy. Neáu loãi 

coøn, lieân heä Hanna  

“LO” maøn hình 

sô caáp 

Maãu ñoïc thaáp hôn thang ño  

“HI” maøn hình 

sô caáp 

Maãu ñoïc quaù thang ño  

“LO” maøn hình 

sô caáp 

“CAL”  

Sai dung dòch ñeå zero maùy. Duøng nöôùc caát 

hoaëc nöôùc khöû ion. Baám ZERO 

“HI” maøn hình 

sô caáp 

“CAL” 

Sai dung dòch ñeå zero thieát bò. Duøng nöôùc 

caát hoaëc nöôùc khöû ion. Baám ZERO 

 

“t LO” maøn hình 

sô caáp 

“CAL” 

Nhieät ñoä thaáp hôn giôùi haïn ATC (10
0
C) khi 

hieäu chuaån 

“t HI” Doøng 

hieån thò I 

“CAL” 

Nhieät ñoä cao hôn giôùi haïn ATC (40
0
C) khi 

hieäu chuaån 

“Air” Beà maët laêng kính che khoâng kín 

“ELt” Nhieàu aùnh saùng trong quaù trình ño, duøng tay 

che khoang chöùa maãu khi ño 

“nLt” Ñeøn LED hö, lieân heä vôùi Hanna 

Pin nhaáp nhaùy Coøn döôùi 5% pin 

Giaù trò nhieät ñoä 

nhaùy “0.0
o
C” 

hoaëc “80.0
o
C” 

Nhieät ñoä ño cao (0~80
0
C) 

“ATC” nhaùy Vöôït ngoaøi thang ño buø nhieät (0~40
0
C) 

“SETUP” nhaùy Hieäu chuaån ban ñaàu bò maát, lieân heä Hanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


