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      www.hannavietnam.com 

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 đề 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 981402 cung caáp goàm: 

 Điện cực pH HI1286 

 Vít hiệu chuẩn 

 Adapter 12V 

 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  0.0 đến 14.0 pH  

Độ phân giải 0.1 pH 

Độ chính xác  ± 0.2 pH 

Độ lệch EMC ± 0.2 pH 

Hiệu chuẩn 
Bằng tay, thông qua nút chỉnh offset 

và slope 

Điểm cài đặt 3.0 đến 11.0 pH 

Cảnh báo 
Đèn LED nhấp nháy khi giá trị pH 

ngoài thang đo 

Từ trễ ± 0.5 pH quanh điểm cài đặt 

Chất liệu vỏ IP54 

Nguồn điện Adapter 12V 

Kich thước 86 x 110 x 43 mm 

Khối lượng 150 g 
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NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
 

HI981402 ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå ñaùp öùng nhu caàu 

kieåm soaùt lieân tuïc độ pH. 

Voû maùy ñöôïc nieâm kín hoaøn toaøn ñeå choáng laïi hôi nöôùc 

vaø ñoä aåm theo tieâu chuaån IP54. 

Coù theå deã daøng treo maùy theo höôùng thaúng haøng phía treân 

cuûa maãu ñeå kieåm tra lieân tuïc ñoä daãn. 

Điện cực gel pH HI1286 là dạng có thể thay thế và có cổng 

kết nối BNC có vỏ bọc chống thấm nước giúp kéo dài tuổi 

thọ điện cực ngay cả trong môi trường ăn mòn. 

Coù theå töï choïn ñieåm caøi ñaët rieâng vaø ñöôïc caûnh baùo tình 

traïng baát thöôøng baèng ñeøn LED caûnh baùo nhaáp nhaùy.  

Caùc pheùp ño coù ñoä chính xaùc cao vaø coù theå hieäu chuaån 

caùc maùy taïi moät ñieåm. 

Khoâng coøn lo laéng veà vieäc thay pin nöõa: Maùy chaïy lieân 

tuïc vôùi nguoàn caáp 12 VDC. 

MÔ TẢ CHỨC NĂNG 
 

1. Loã treo  

2. LED baùo ñoäng  

3. Nút tinh chỉnh hiệu chuẩn 

“pH 4” 

4. Cổng kết nối BNC 

5. Điện cực pH HI1286 

6. Adapter 12 VDC  

7. Đầu nối nguồn điện 

8. Vòng bảo vệ 

9. Nuùt tinh chænh hiệu chuẩn 

“pH 7” 

10. Maøn hình LCD 

 

 

 

. 

 

 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 
 

KẾT NỐI VÀ BAÛO DÖÔÕNG ÑAÀU DOØ 

Để bảo vệ máy chống lại hơi nước và độ ẩm, cổng BNC của 

điện cực pH được bao bọc bởi lớp vỏ chống thấm nước. 

 Trượt vỏ bảo vệ bên ngoài xuống. Gắn 

điện cực pH vào cổng kết nối BNC và 

sau đó trượt lớp vỏ bảo vệ lên. Sau khi 

được bao bởi lớp vỏ bảo vệ cao su, 

điện cực sẽ được kết nối chống thấm 

nước tối đa.  

 Nếu điện cực có tinh thể trắng xuất hiện xung quanh 

nắp bảo vệ, điều này là bình thường với điện cực pH và 

có thể rửa sạch với nước. 

 Khi không sử dụng, rửa đầu dò với nước và bảo quản 

điện cực với dung dịch bảo quản HI70300 hoặc pH 7 

(HI7007) chứa trong nắp bảo vệ. Điện cực phải luôn 

được giữ ẩm. 

 

KHÔNG DÙNG NƯỚC CẤT HOẶC NƯỚC KHỬ 

ION ĐỂ BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC 

 Nếu điện cực đã để lâu bị khô, ngâm đầu điện cực với 

dung dịch bảo quản HI70300 hoặc dung dịch pH7 

HI7007 ít nhất 1 tiếng để kích hoạt lại. 

 Để giảm thiểu hư hỏng và kéo dài tuổi thọ cho điện cực 

pH, nên vệ sinh điện cực hàng tháng. Nhúng đầu điện 

cực vào dung dịch HI7061 khoảng 1 tiếng sau đó rửa 

sạch với nước. 

ĐO PH 

 Mở máy bằng cách kết nối adapter 

vào máy và nguồn điện. 

 Tháo nắp bảo vệ đầu dò và nhúng 

đầu điện cực pH khoảng 4cm vào 

mẫu 

 Màn hình sẽ hiển thị giá trị pH. Đợi 

kết quả đo ổn định và máy bắt đầu 

đo. 

Lưu ý: Để tránh hư hỏng đầu dò pH, 

tháo điện cực pH ra khỏi máy trước 

khi tắt máy. 

ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM CÀI ĐẶT 

Có thể điều chỉnh điểm cài đặt và chức năng cảnh báo với 

đèn LED khi có tình trạng bất thường. 

 Thaùo vít vaø maët sau keøm 

mieáng ñeäm ñeå tieáp xuùc 

ñöôïc coâng taéc 

MEASURE/SET. 

 Baät coâng taét veà phía traùi (vị trí CAØI ÑAËT) 

 Duøng moät tua vít nhoû chænh nuùt tinh chænh ñieåm caøi ñaët 

ñeå hieån thò giaù trò caàn trong 

khoaûng từ 3 đến 11 pH 

 Baät coâng taéc veà laïi phía beân 

phaûi (cheá ñoä ÑO). 

 Laép laïi voøng ñeäm vaø baûng maët sau maùy 

sao cho maùy ñöôïc kheùp laïi ñuùng. 

 Khi keát quaû ño pH lôùn hôn điểm cài đặt 

±0.5 pH, ñeøn LED caûnh baùo nhaáp nhaùy. 
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HIỆU CHUẨN PH 
 

Để có độ chính xác cao, nên hiệu chuẩn máy thường xuyên.  

Máy nên hiệu chuẩn lại khi: 

 Thay điện cực pH 

 Sau khi đo với hóa chất mạnh 

 Khi cần độ chính xác cao 

 Ít nhất 1 lần 1 tháng 

CHUẨN BỊ 

Đổ một lượng pH 7.01 (HI7007) và pH 4.01 (HI7004) vào 

2 cốc sạch. 

Để hiệu chuẩn chính xác dùng 2 cốc nhựa cho mỗi dung 

dịch đệm, cốc thứ nhất để rửa đầu điện cực và cốc thứ hai 

để hiệu chuẩn. 

Điểm chuẩn thứ hai nên dùng pH 4.01 (HI7004) nếu đo 

mẫu axit, pH 10.01 (HI7010) cho mẫu kiềm 

TIẾN TRÌNH HIỆU CHUẨN 

 Baät maùy leân vaø ñaûm baûo coâng taéc 

MEASUSE/SET ôû cheá ñoä ño. 

 Tháo nắp bảo vệ điện cực, rửa và ngâm đầu dò 

vào dung dịch đệm pH 7.01. Khuấy nhẹ và chờ 

vài phút để kết quả đo ổn định 

Lưu ý: Điện cực nên được ngâm khoảng 4cm 

trong dung dịch 

 Dùng cây vít để điều chỉnh nút tinh chỉnh 

“pH 7” đến khi màn hình hiển thị “pH 7.0” 

 Rửa và ngâm điện cực pH vào dung dịch 

đệm pH 4.01 (pH 10.01) và khuấy nhẹ. 

Quá trình hiệu chuẩn đã hoàn tất. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


