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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 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. 

 

 

 

 

 

http://www.hannavietnam.com/
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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 maùy cung caáp goàm: 

 Ñieän cöïc độ dẫn HI76312 

 Giaù ñôõ ñieän cöïc HI76404W 

 Bộ dung dịch chuẩn độ dẫn 

 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. 

MÔ TẢ CHUNG 
HI5321 là dòng maùy ñeå baøn chuyeân nghieäp, maøn hình LCD màu lôùn hieån thò giá trị độ 

dẫn, trở kháng, TDS, độ mặn và nhiệt độ. 

Maøn hình coù theå ñònh caáu hình: thoâng tin cô baûn, thoâng tin GLP, bieåu ñoà vaø Lịch sử ghi 

dữ liệu.  

Nhöõng ñaëc tröng chính cuûa máy: 

 Moät keânh vaøo. 

 Bàn phím cảm ứng điện dung. 

 Năm thông số đo: độ dẫn, trở kháng, TDS, độ mặn và nhiệt độ. 

 Tính năng Trợ giúp tùy vào ngữ cảnh. 

 Ứng dụng trong ngành nước theo tiêu chuẩn USP <645>. 

 Tự động nhận đầu dò độ dẫn. 

 Hiệu chuẩn lên đến 4 điểm, hiệu chuẩn offset đầu dò 

 Hiệu chuẩn độ mặn 1 điểm cố định (theo %) 

 Tính naêng Autohold giữ giá trị ổn định đầu tiên trên màn hình. 

 Löïa choïn hai giôùi haïn baùo hieäu (cho độ dẫn, độ mặn, TDS, trở kháng) 

 3 cheá ñoä ghi:  töï ñoäng, baèng tay hoặc AutoHold. 

 Khaû naêng logging tôùi 100 maãu. 

 Löïa choïn khoaûng thời gian ghi tự động: 1 giấy đến 180 phút. 

 Ghi liên tục trực tiếp trên máy. Lưu đến 100.000 dữ liệu. 

 Tính naêng GLP 

 Bieåu ñoà online vaø offline 

 Giao dieän treân maøn hình LCD graphic lôùn. 

 Keát noái maùy tính nhôø coång RS232 vaø USB. 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

 

EC 

Thang đo 

0.000 đến 9.999 µS/cm ; 10.00 đến 99.99 µS/cm 

100.0 đến 999.9 µS/cm ; 1.000 đến 9.999 mS/cm ; 

10.00 đến 99.99 mS/cm ; 100.0 đến 999.9 mS/cm 

Độ phân giải 
0.001 µS/cm ; 0.01 µS/cm ; 0.001 mS/cm ;  

0.01 mS/cm  ; 0.1 mS/cm 

Độ chính xác ± 1 kết quả đo (±0.01 µS/cm) 

Hằng số cell 0.0500 đến 200.00 

Loại cell 2, 4 cell 

Hiệu chuẩn Tự động nhận chuẩn / 1 điểm / đa điểm 

Nhắc chuẩn Có 

Hệ số nhiệt độ 0.00 đến 10.00 %/
o
C 

Bù nhiệt 
Không kích hoạt / Linear / Non linear  

( Nước tự nhiên) 

Nhiệt độ tham 

khảo 
5.0 to 30.0 °C 

Cấu hình Đến 10 

USP có 

TDS 

Thang đo 

0.000 to 9.999 ppm, 10.00 to 99.99 ppm,  

100.0 to 999.9 ppm, 1.000 to 9.999 ppt,  

10.00 to 99.99 ppt, 100.0 to 400.0 ppt 

Độ phân giải 
0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 

0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt 

Độ chính xác ±1% kết quả đo (±0.01 ppm) 

Trở 

kháng 

Thang đo 

1.0 to 99.9 Ω•cm     ; 100 to 999 Ω•cm;  

1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm;  

100 to 999 KΩ•cm  ; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 

10.0 to 100.0 MΩ•cm 

Độ phân giải 
0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm;  

1 KΩ•cm ; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* 

Độ chính xác ±2% kết quả đo (±1 Ω•cm) 

Độ 

mặn 

 

 

 

Thang đo 

Thực hành: 0.00 to 42.00 psu;  

Nước biển : 0.00 to 80.00 ppt;  

Phần trăm : 0.0 to 400.0% 

Độ phân giải 
Thực hành: 0.01  

Nước biển : 0.01 
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 Phần trăm : 0.1% 

Độ chính xác ±1% kết quả đo  

Hiệu chuẩn Phần trăm: 1 điểm (với dung dịch HI7037) 

Nhiệt 

độ 

Thang đo -20.0 to 120.0 ºC; -4.0 to 248.0 ºF 

Độ phân giải 0.1 °C, 0.1 °F 

Độ chính xác ±0.2 °C; ±0.4 °F 

Hiệu chuẩn 3 điểm (0, 50, 100 độ C) 

Cổng kết nối PC USB 

GLP 
Hằng số cell/offset đầu dò, nhiệt độ tham khảo, hệ số 

bù nhiệt, điểm chuẩn, thời gian chuẩn 

Nguồn điện Adapter 12V 

Kích thước 160 x 231 x 94 mm 

Khối lượng 1.2 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG 

 

MẶT TRƢỚC      MẶT SAU 

  

                    
 

1. Maøn hình LCD 

2. Baøn phím cảm ứng 

3. Nuùt ON/OFF 

4. OÅ caém adapter 

5. Cổng kết nối đầu dò độ dẫn. 

6. Cổng USB 

MOÂ TAÛ BAØN PHÍM 

PHÍM CHÖÙC NAÊNG 

Ñeå nhaäp vaøo hay thoaùt cheá ñoä chuaån 

 

Choïn cheá ñoä ño, pH, trở kháng, Rel trở kháng (hay ISE- Chæ HI4212) 

 

Caøi ñaët (heä thoáng, pH, trở kháng hay ISE) vaø chöùc naêng Log Recall 

 

Moâ taû nhöõng thoâng tin chung veà löïa choïn tính naêng, vaän haønh 
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PHÍM AÛO 

Phím muõi teân phía treân coù daïng phím aûo naèm cuối maøn hình LCD, cho pheùp 

thöïc hieän chöùc naêng hieån thò, tuøy thuoäc vaøo menu hieän taïi. 

 

MAØN HÌNH LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH 
 

KEÁT NOÁI NGUOÀN 

Gaén adapter 12VDC vaøo oå caém nguoàn ñieän. 

Löu yù: Maùy naøy söû duïng boä nhôù oån ñònh coù theå löu ñöôïc nhöõng caøi ñaët khaùc khi ñaõ taét 

nguoàn ñieän. 

GAÉN ÑAÀU DOØ VAØ ÑIEÄN CÖÏC 

Điện cực được kết nối qua cổng DIN phía sau máy. 

MÔÛ MAÙY 

 Đảm bảo tay không chạm màn hình cảm ứng. 

 Nhaán nuùt nguoàn ñeå baät maùy leân. 

 Ñôïi ñeán khi maùy hoaøn taát quaù trình khôûi ñoäng. 

Löu yù:  

Quaù trình khôûi ñoäng maùy thoâng thöôøng maát khoaûng vaøi giaây. Neáu maùy khoâng hieån thò 

maøn hình tieáp theo, khôûi ñoäng laïi maùy. Neáu vaãn coøn tieáp tuïc hieän töôïng treân phaûi baùo 

ngay vôùi ngöôøi cung caáp. 
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CHEÁ ÑOÄ HIEÅN THÒ 

 

Öùng vôùi moãi cheá ñoä ño coù saün nhöõng caáu hình hieån thò sau: Basic (cô baûn), GLP 

(chuaån GLP), Graph (bieåu ñoà) vaø Log History. 

GLP hiển thị theo % Độ mặn và Độ dẫn. 

Cheá ñoä cô baûn 

Ôû cheá ñoä naøy, giaù trò ño vaø ñôn vò ñöôïc hieån thò treân maøn hình LCD cuøng vôùi giaù trò 

nhieät ñoä, tình trạng điện cực nhiệt độ và thông tin chuẩn cơ bản. 

Ñeå choïn cheá ñoä cô baûn: 

 

 Nhaán   khi ñang ôû cheá ñoä ño. Thoâng tin “Choose 

Display Configuration” seõ hieån thò treân khung maøn hình. 

 

 

 Nhaán   maùy seõ hieån thò thoâng tin cô baûn cho cheá 

ñoä ño ñaõ ñöôïc löïa choïn. 

 

 

GLP (chỉ độ dẫn và phần trăm độ mặn) 

Chi tieát veà döõ lieäu chuaån GLP seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình LCD chæ vôùi cheá ñoä ño 

Độ dẫn và Phần trăm độ mặn: Ngaøy vaø giôø chuaån tröôùc đó, ñeäm / tieâu chuaån cuûa chuaån 

vaø nhöõng thoâng tin chung veà ñeäm / tieâu chuaån: nhieät ñoä chuaån, cheá ñoä buø nhieät, ngaøy 

giôø.  

Ñeå choïn cheá ñoä chuaån GLP: 

 Nhaán  khi ñang ôû cheá ñoä ño. Thoâng tin 

“Choose Display Configuration” seõ ñöôïc hieån thò. 

 

 

 Nhaán  maøn hình maùy seõ hieån thò döõ lieäu chuaån 

GLP. 

 

 

 

Bieåu ñoà 

Bieåu ñoà moâ taû nhöõng giaù trò nhöõng giaù trò ñaõ ñöôïc ghi laïi (Độ dẫn, Trở kháng, TDS, Độ 

mặn với giây) 

Neáu khoâng kích hoaït log (ghi), bieåu ñoà seõ hieån thò nhöõng giaù trò ñaõ ghi tröôùc ñoù. 

Ñeå vaøo cheá ñoä bieåu ñoà online / offline: 

 

 Nhaán  khi ñang ôû cheá ñoä ño / logging. Hieån thò 

thoâng tin “Choose Display Configuration” 

 

 Nhaán  

 

 

 Nhấn  để mở biểu đồ online 

 

Điều chỉnh kích thƣớc biểu đồ 

 Nhấn  sau đó  . Màn hình sẽ hiện phím cảm ứng  

 Söû duïng phím muõi teân  vaø  ñeå duy chuyeån bieåu ñoà doïc theo truïc X. 

 Nhaán  ñeå vaøo phoùng to  hay thu nhoû thoâng soá treân truïc Y. 

 Nhaán  ñeå trôû veà maøn hình chính. 

 

Khi hieån thò bieåu ñoà offline: 

 Duøng phím muõi teân ñeå duy chuyeån bieåu ñoà theo truïc X (thôøi gian) vaø truïc Y. 

 Nhaán  ñeå phoùng to hay thu nhoû giaù trò treân truïc X vaø Y. Söû duïng  hay 

 ñeå choïn nhöõng giaù trò zoom. Nhaán  

  ñeå phoùng to, thu nhoû nhöõng giaù trò ñaõ choïn. 

 

Löu yù: Khi zoom bieåu ñoà phím   khoâng hoaït ñoäng 

 

 Nhaán  ñeå trôû veà maøn hình chính. 
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Lòch söû ghi döõ lieäu 

Khi đo có chức năng ghi dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị: 

1. Dữ liệu ghi được lưu cuối cùng (Khi không kích hoạt chế độ ghi) 

2. Dữ liệu ghi cuối cùng từ bản ghi đang hoạt động 

3. Màn hình trống - không có bản ghi nào dược lưu hiện tại. 

 

Danh sách dữ liệu bao gồm giá trị đo chính, nhiệt độ cũng như thời gian ghi. 

Ñeå vaøo cheá ñoä “Log History” nhaán: 

 

 Nhaán  khi maùy ñang ôû cheá ñoä ño. 

Treân oâ thoâng tin hieån thò “Choose Display 

Configuration”. 

 

 Nhaán . Maùy seõ hieån thò toaøn boä nhöõng 

döõ lieäu ño ñaõ ñöôïc ghi laïi 

 

 

Chuù yù:  

 Khi kích hoaït baùo ñoäng taát caû sau nhöõng giaù trò ñöôïc ghi laïi seõ coù dấu than (!) 

 Nếu chọn ghi Auto Hold, bản ghi sẽ có chữ “H” 

 Neáu choïn ôû cheá ñoä ño khaùc thì Lòch söû ghi laïi seõ ñöôïc xaùc laäp laïi. 

 Neáu ñôn vò nhieät ñoä thay ñoåi thì taát caû nhöõng giaù trò ghi laïi seõ töï ñoäng thaây ñoåi 

töông öùng vôùi ñôn vò nhieät ñoä môùi. 

 “A” kí hiệu cho bù nhiệt tự động 

“M” kí hiệu cho bù nhiệt bằng tay. 

 

 

 

 

 

 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 
 

Trong menu naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët giao dieän thích hôïp, tham khaûo thoâng 

tin thieát bò, löu nhöõng caøi ñaët cuûa nhaø saûn xuaát. 

Ñeå vaøo “System Setup” 

 Nhaán  khi ñang ôû cheá ñoä ño. 

 Nhaán phím .  
 

 Maøn hình hieån thò baûng caøi ñaët heä thoáng. 

Ñeå vaøo Baûng caøi ñaët heä thoáng: 

 Duøng phím   ñeå choïn löïa choïn. 

 Nhaán  ñeå vaøo chöùc naêng vöøa choïn. 

Döôùi ñaây laø nhöõng moâ taû chi tieát cho Baûng caøi ñaët heä thoáng: 

 

Tieáng bíp 

Chöùc naêng naøy ngöôøi söû duïng coù theå kích hoaït hoaëc không 

kích hoạt. Khi ñöôïc kích hoaït, maùy seõ baùo tieáng bíp khi giaù 

trò ñoïc ñöôïc ñaõ oån ñònh, tình traïng baùo ñoäng, khi nhaán phím 

hay khi nhaán sai phím. Có thể kích hoạt hoặc không kích hoạt 

từng tùy chọn. 

Xác nhận lƣu 

Kích hoạt chức năng này để xác nhận sự thay đổi trong phần 

“Dữ liệu GLP” hoặc ID mẫu. Nếu không kích hoạt chức năng 

này, những thay đổi sẽ tự động thay đổi không xác nhận.  
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GLP Data (thoâng tin döõ lieäu thöïc haønh phoøng thí nghieäm toát) 

Kích hoạt chức năng này để tùy chỉnh thông tin ghi 

GLP với dữ liệu xác định cụ thể. Khi kích hoạt, các thẻ 

ID sẽ bao gồm trong phần GLP của tất cả dữ liệu ghi. 

Mỗi dữ liệu có thể dùng đến 10 kí tự. 

Operator ID  - cho pheùp theâm vaøo teân cuûa ngöôøi vaän 

haønh. 

Instrument ID  - cho pheùp theâm vaøo teân/soá cuûa thieát bò. 

Company Name - theâm vaøo teân coâng ty 

Additional Info - theâm vaøo nhöõng thoâng tin chung. 

Ñeå caøi ñaët GLP data: 

 Nhaán  khi ñang ôû cheá ñoä ño. 

 Nhaán phím .  

 Duøng phím   ñeå choïn löïa choïn Dữ liệu GLP. 

 Nhaán  và dùng  ñeå choïn löïa choïn mong muoán. 

 Nhaán  ñeå ñieàn thoâng tin cuï theå. Maøn hình seõ hieän Baûng Text Editor. 

 Duøng phím  ñeå nhaäp vaøo thoâng tin treân text bar (thanh vaên baûn) trong Text 

Editor baèng caùch choïn nhöõng kyù töï ñöôïc toâ ñaäm. Duøng phím  hay  ñeå löïa choïn 

kyù töï mong muoán. Cuõng coù theå xoùa nhöõng kyù töï tröôùc bôûi vò trí cuûa con troû treân 

kyù töï vaø nhaán Select. 

 Nhaán Escape ñeå quay laïi thanh GLP data. Neáu không kích hoạt chức năng Xác 

nhận lưu, nhaán Yes ñeå ñoàng yù thay ñoåi, nhaán No ñeå thoaùt không thay đổi hay nhaán 

Cancel ñeå quay laïi cheá ñoä nhaäp. Ngöôïc laïi maùy seõ töï ñoäng löu thay ñoåi. 

Ngaøy vaø giôø 

Cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët chính xaùc ngaøy giôø hieän taïi hieån thò treân maøn hình.  

Caøi ñaët ngaøy, giôø 

Cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët ngaøy (naêm/thaùng/ngaøy) vaø giôø (giôø/phuùt/giaây). 

Chuù yù: 

 Maùy maëc ñònh naêm töø naêm 2000. 

 Thôøi gian ñöôïc thieát laäp khi ñònh daïng. Thôøi gian chæ ñöôïc ñònh daïng theo daïng 12 

tieáng, duøng phím   hay  ñeå choïn AM/PM. 

Thieát laäp thôøi gian 

Cho pheùp löïa choïn daïng thôøi gian giöõa 12 tieáng AM/PM 

vaø 24 tieáng AM/PM 

Thieát laäp ngaøy 

Cho pheùp ngöôøi söû duïng löïa choïn ôû 6 daïng coù saün: 

DD/MM/YYYY (ngaøy/thaùng/naêm); MM/DD/YYYY 

(thaùng/ngaøy/naêm); YYYY/MM/DD (naêm/thaùng/ngaøy); 

Mon DD, YYYY (thaùng ngaøy, naêm ); DD-MM-YYYY 

(ngaøy-thaùng-naêm ) vaø YYYY-Mon-DD (naêm-thaùng-ngaøy). 

Ñeå caøi ñaët ngaøy & giôø 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Date &Time  

 Nhaán Select vaø duøng  phím   hay   ñeå choïn löïa choïn mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn. Nhaán Next hoaëc Previous ñeå löïa choïn nhöõng 

muïc nhaäp vaøo keá tieáp/tröôùc. Nhaán Edit vaø duøng phím   hay   ñeå caøi ñaët nhöõng 

giaù trò mong muoán, sau ñoù nhaán Accept ñeå löu laïi giaù trò. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän laïi löïa choïn vaø quay laïi Baûng Date & Time. 

 Nhaán Escape ñeå quay laïi Baûng Date & Time. Neáu taét chöùc naêng löu töï ñoäng 

(Saving Confirmation), nhaán Yes ñeå choïn chöùc naêng thay ñoåi, nhaán No ñeå thoaùt 

khoâng thay đổi hoaëc nhaán Cancel ñeå quay laïi cheá ñoä theâm vaøo. Ngöôïc laïi thì ñöôïc 

löu töï ñoäng. 

Chuù yù: Neáu thôøi gian thay ñoåi tröôùc khi chuaån laàn cuoái nhieàu hôn 1 tieáng,moät baûng 

caûnh baùo seõ xuaát hieän treân maøn hình baùo cho ngöôøi söû duïng veà loãi khi caøi ñaët 
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ngaøy/thôøi gian vaø caùc chöùc naêng lieân quan ñeán thôøi gian coù theå bò sai (vd: Ño, GLP, 

Ghi döõ lieäu). 

Caøi ñaët maøn hình 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët möùc ñoä 

töông phaûn (contrast), ñoä saùng (Backlight) vaø Töï ñoäng taét 

ñeøn neàn (Backlight Saver). Ñoä töông phaûn coù theå ñieàu 

chænh trong voøng 7 böôùc, trong khi thoâng soá Ñoä saùng trong 

voøng 8 böôùc. Cheá ñoä töï ñoäng taét ñeøn neàn coù theå caøi ñaët 

trong voøng 1 ñeán 60 phuùt hay coù theå taét (disable). Taát caû 

nhöõng thay ñoåi ñeàu ñöôïc thaáy treân maøn hình LCD. 

Chuù yù: Neáu ñeøn neàn cuûa maùy töï ñoäng tắt sau 1 thời gian, nhấn phím bất kì để mở lại. 

Ñeå caøi ñaët maøn hình LCD: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng LCD Setup 

 Nhaán Select vaø duøng phím Next ñeå choïn tham soá mong muoán. 

 Duøng  phím   hay   ñeå ñieàu chænh ñeøn neàn/ñoä töông phaûn hoaëc caøi ñaët thôøi gian 

töï ñoäng taét ñeøn neàn. 

 Nhaán Escape ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng.  

Bảng màu 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Color Palette. 

 

 

Màu 1 Nền trắng chữ xanh Màu 3 Nền trắng chữ đen 

Màu 2 Nền xanh chữ trắng Màu 4 Nền đen chữ trắng 

 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay ñeå choïn ngoân ngöõ mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng hoaëc nhaán 

Escape ñeå thoaùt khoâng thay đổi 

Ngoân ngöõ 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng löïa choïn ngoân ngöõ 

hieån thò treân maøn hình. 

Ñeå choïn ngoân ngöõ: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Language option. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay ñeå choïn ngoân ngöõ mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng hoaëc nhaán 

Escape ñeå thoaùt khoâng löu. 

Chuù yù: Sau khi löïa choïn ngoân ngöõ mong muoán, moät baûng caûnh baùo seõ hieån thò treân 

maøn hình thoâng baùo cho ngöôøi söû duïng bieát ngoân ngöõ ñöôïc löïa choïn seõ trôû thaønh ngoân 

ngöõ cuûa maùy sau khi khôûi ñoäng laïi maùy. 

Serial Communication 

Tính naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët toác ñoä 

truyeàn döõ lieäu giöõa maùy vaø PC. Maùy vaø chöông trình PC 

phaûi coù cuøng toác ñoä baud. 

Ñeå caøi ñaët Serial Communication: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 
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 Duøng phím  hay  ñeå choïn Baûng Serial Communication. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay ñeå choïn löôïng baud mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng hoaëc nhaán 

Escape ñeå thoaùt khoâng thay đổi. 

Thoâng tin maùy 

Chöùc naêng naøy cung caáp cho ngöôøi söû duïng veà soá seri cuûa maùy, phieân baûn phaàn meàm 

vaø ngaøy giôø hieäu chuaån nhaø maùy (trở kháng vaø nhieät ñoä) 

Chuù yù: Taát caû maùy ño ñeàu ñöôïc hieäu chuaån trở kháng vaø nhieät ñoä taïi xöôûng saûn xuaát. 

Sau moät naêm, treân maøn hình maùy seõ hieån thò tin “Factory Calibration Expired” treân 

maøn hình LCD, thoâng baùo cho ngöôøi söû duïng bieát caàn phaûi ñem maùy ñeán trung taâm 

dòch vuï khaùch haøng cuûa Hanna ñeå chuaån laïi maùy. 

Ñeå hieån thò thoâng tin maùy: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Meter 

Information. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay ñeå choïn löôïng baud mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng hoaëc nhaán 

Escape ñeå thoaùt khoâng thay đổi. 

Khoâi phuïc caøi ñaët nhaø maùy 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå quay laïi cheá 

ñoä maëc ñònh ban ñaàu cuûa nhaø saûn xuaát. 

Ñeå phuïc hoài laïi nhöõng caøi ñaët saün trong nhaø maùy: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode).  

 Nhaán System Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Restore Factory Settings. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø maøn hình seõ hieän baûng thoâng baùo yeâu caàu 

xaùc nhaän. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng hoaëc nhaán No 

ñeå trôû veà Baûng Caøi ñaët heä thoáng khoâng löu. 

 Nhaán Escape ñeå trôû veà cheá ñoä ño. 

Cập nhật phần mềm  

Cần chọn tốc độ truyền thích hợp, gói cập nhật phần mềm và bắt đầu cập nhật. 
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CÀI ĐẶT ĐỘ DẪN 
 

Muïc Caøi ñaët Độ dẫn cho pheùp ngöôøi söû duïng caøi ñaët nhöõng thoâng soá keát hôïp vôùi pheùp 

ño vaø hieäu chuaån độ dẫn.  

VAØO PHAÀN CAØI ÑAËT ĐỘ DẪN  

 Nhaán MODE khi ñang ôû cheá ñoä ño (Measure mode) 

roài nhaán Cond. ñeå choïn chế độ đo Độ dẫn. 

 Nhaán SETUP roài nhaán Cond. Setup ñeå vaøo phaàn 

Caøi ñaët Độ dẫn. 

Ñeå truy caäp vaøo tuøy choïn Caøi ñaët Độ dẫn 

 Duøng phím   hay ñeå choïn lựa chọn mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå truy caäp vaøo löïa choïn ñöôïc chọn và 

Escape để thoát Cài đặt. 

Tieáp theo laø nhöõng moâ taû chi tieát cuûa caùc tuøy choïn treân maøn hình Caøi ñaët Độ dẫn 

CẤU HÌNH 

Kích hoạt cho phép Lưu, Chạy và Xóa một ứng dụng cấu hình. Cấu hình có thể lưu đến 

10 ứng dụng cấu hình. Mỗi cấu hình có thể đặt tên và nhắc lại ở một thông báo thời 

điểm. Cấu hình bao gồm đơn vị đo, ghi và hiển thị tùy chọn, chuẩn hiệu chuẩn, cài đặt 

màn hình hiển thị khi đo và một số thông số cảm biến khác. Khi lưu, cùng một cấu hình 

mẫu có thể dùng tại thời điểm khác giúp tiết kiệm thời gian cài đặt máy và đảm bảo sử 

dụng cùng một tiến trình. 

Nhấn Setup sau đó nhấn Cond. Setup và dùng phím  hoặc  để tùy chọn Cấu hình. 

Nhấn Enable/Disable để kích hoạt/không kích hoạt chức năng này. 

Tùy chọn cấu hình sau: 

Profile Feature: kích hoạt/không kích hoạt. 

Save Profile: lưu cấu hình hiện tại. 

Save Profile As...: lưu cấu hình hiện tại với tên cụ thể. 

Load Profile: chạy từ cấu hình có sẵn. 

Delete Profile: xóa 1 cấu hình. 

Lƣu cấu hình (Save Profile) 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Profile. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục Save 

Profile.  

 Nhaán Select. Cấu hình có sẵn sẽ được lưu trong cấu hình 

hiện tại. 

Lƣu cấu hình với tên (Save Profile As...) 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Profile. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục Save Profilev As...  

 Nhaán Select. Màn hình sẽ hiển thị ô Text Editor . 

 Nhập tên cấu hình bằng cách dùng phím và sau đó nhấn Select để thêm tên vào 

thanh. Dùng phím  để xóa kí tự trước đó và nhấn Select. 

 Nhấn Escape để trở về thanh trước đó. Nếu kích hoạt chức năng Xác nhận Lưu, nhấn 

Yes để đồng ý, nhấn No để thoát không lưu hoặc Cancel để trở về chế độ nhập. 

Ngược lại, máy sẽ tự động lưu. 

Lƣu ý: cấu hình được lưu sẽ mặc định là cấu hình hiện tại. 
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Chạy Cấu hình (Load Profile) 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Profile. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục 

Load Profile.  

 Nhaán Select. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các cấu 

hình phù hợp. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn cấu hình mong muốn và nhấn Select để xác nhận hoặc 

Escape để thoát không chọn. 

Xóa cấu hình (Delete Profile) 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Profile. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục 

Delete Profile.  

 Nhaán Select. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các cấu 

hình phù hợp. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn cấu hình mong muốn 

và nhấn Delete để xóa 

 Nhấn Escape để trở về. 

CHẾ ĐỘ ĐO 

Người dùng có thể lựa chọn đo Trực tiếp (Direct), Trực tiếp/Tự động giữ 

(Direct/AutoHold) hoặc Trực tiếp/USP (Direct/USP). 

Lƣu ý: Có thể chuyển đổi qua trở kháng, TDS và độ mặn bằng phím Mode. 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Reading Mode. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn lựa chọn mong muốn. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

NHIEÄT ÑOÄ 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn. 

 Nhaán pH Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Temperature option. 

 Nhaán Select để vào phần Nhiệt độ. 

Nguồn nhiệt 

Để cài đặt nguồn nhiệt: 

Lưu ý: Đầu dò HI76312 có cảm biến nhiệt độ bên trong. Có 2 cách chọn nguồn nhiệt tự 

động hoặc bằng tay. Nếu chọn bằng tay, giá trị sẽ được điều chỉnh bằng phím MTC. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Temperature Source. 

 Nhaán Manual để chọn nguồn nhiệt bằng tay hoặc Automatic để chọn nguồn nhiệt tự 

động. 

Bù nhiệt 

Linear – máy tự động bù nhiệt theo công thức: 

 

Với Cref - độ dẫn tại nhiệt độ tham khảo. 

       CL     - độ dẫn tại nhiệt độ đo  

        α - hệ số bù nhiệt 

        TI - nhiệt độ theo 
o
C 

        Tref - nhiệt độ tham khảo    

Non-Linear – Độ dẫn của nước tự nhiên khuyến cáo nên theo ISO-788-1985. Cung cấp  

         thang đo từ 60 đến 1000µS/cm trên thang 0 - 35
o
C 

Disabled – máy hiển thị giá trị độ dẫn tuyệt đối không bù nhiệt. 
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Để cài đặt chức năng bù nhiệt: 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Temperature Compensation. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn lựa chọn mong muốn. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

Lưu ý: Khi chọn bất kì hình thức bù nhiệt nào, kết quả đo sẽ không chính xác như giá trị 

độ dẫn của mẫu theo nhiệt độ tham khảo. 

Đơn vị nhiệt độ 

Có 3 lựa chọn: độ C, độ F và độ K. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để chọn Temperature Unit. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để chọn đơn vị mong muốn. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

Nhiệt độ tham khảo (chỉ Linear hoặc Non-Linear) 

Lƣu ý: ISO 7888-1985 ở nhiệt độ tham chiếu 25
o
C 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Temperature. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để chọn Reference Temperature. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để tăng/giảm giá trị. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

Hệ số bù nhiệt (chỉ Linear) 

Hệ số bù nhiệt dùng để thể hiện % độ dẫn dung dịch tăng khi nhiệt độ tăng 1
o
C. Đối với 

hỗn hợp muối loãng dùng hệ số 1.9%/oC. Nước siêu sạch là 5.5%/oC. 

Cài đặt hệ số bù nhiệt: 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Temperature. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để chọn Compensation Coefficient. 

 Nhấn Select và dùng phím  hoặc  để tăng/giảm giá trị. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

HIỆU CHUẨN 

Hằng số cell 

Hiệu chuẩn đầu dò độ dẫn bằng dung dịch hiệu chuẩn hoặc nhập hằng số cell đầu dò. 

Dùng dung dịch chuẩn: 

Hiệu chuẩn máy và đầu dò với 1 hoặc nhiều dung dịch chuẩn (đến 4 điểm) với 6 loại 

chuẩn Hanna (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.0 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 

mS/cm) hoặc chuẩn tùy chọn. Hiệu chuẩn tại nhiều điểm để tăng độ chính xác khi đo ở 

thang đo rộng. Chọn chuẩn thuộc thang đo của mẫu. Chỉ chọn một chuẩn trên 1 thang đo. 

Thang đo Dung dịch chuẩn 

 0 - 200 µS/cm 84.00 µS/cm 

200 – 2000 µS/cm 1413 µS/cm 

2 – 20 mS/cm 5.000 hoặc 12.88 mS/cm 

20 – 1000 mS/cm 80.0 hoặc 111.8 mS/cm 

  

Xác nhận chuẩn 

Có 2 lựa chọn: Tự động (6 điểm) hoặc Bằng tay (chuẩn tùy chỉnh) 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Calibration. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục 

Standard Recognition  

 Nhaán Automatic để chọn Tự động. 

 Nhấn User Standard để chọn Bằng tay. 
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Điểm chuẩn 

Có 2 lựa chọn: Một điểm và Đa điểm. 

Để cài đặt điểm chuẩn: 

 Nhấn Setup  

 Nhấn Cond. Setup. 

 Dùng phím  hoặc  để chọn Calibration. 

 Nhaán Select và dùng phím  hoặc  để chọn mục 

Calibration Points.  

 Nhaán MultiPoints để chọn chuẩn Đa điểm 

 Nhấn SinglePoints để chọn chuẩn Một điểm. 

Lôøi nhaéc Hieäu chuaån 

Coù saün 3 löïa choïn: Daily (haèng ngaøy), Periodic (ñònh kyø) hay Disable(Taét). 

Höôùng daãn caøi ñaët Lôøi nhaéc Hieäu chuaån: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä đo Độ dẫn. 

 Nhaán Cond. Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Calibration. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Calibration Reminder” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn tuøy 

choïn mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn Escape ñeå thoaùt. 

Nhaéc nhôû ñònh kì 

Hằng ngày (Daily) – cài đặt thời gian ngày nhắc hiệu chuẩn. 

Định ki (Periodic) – cài đặt thời gian từ lần chuẩn cuối cùng (ngày, giờ và phút) sau khi 

xuất hiện lời nhắc. 

Caøi ñaët trong Reminder Period: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño Độ dẫn.  

 Nhaán Cond. Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Calibration. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Set Reminder Period” 

 Nhaán Select vaø duøng phím Next hay Previous ñeå 

choïn theâm chænh söûa muïc keá tieáp/tröôùc ñoù 

 Nhaán Edit vaø duøng phím   hay  ñeå caøi ñaët giaù trò 

mong muoán roài nhaán Accept ñeå löu giaù trò ñieàu chænh. 

 Nhaán Escape ñeå trôû veà baûng Hieäu chuaån.  

Xoùa hieäu chuaån 

Chöùc naêng naøy coù theå xoùa chuaån độ dẫn ñang toàn taïi. Neáu chuaån bò xoùa, moät chuaån 

khaùc seõ ñöôïc thöïc hieän. 

Ñeå xoùa chuaån: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Baûng Calibration  

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng “Clear Calibration” 

 Nhaán Select ñeå xoùa hieäu chuaån. Máy sẽ yeâu caàu xaùc nhaän . 

 Nhaán Yes ñeå xaùc nhaän hoaëc No ñeå thoaùt khoâng löu vaø trôû veà baûng Hieäu chuaån 

Nhập bằng tay hằng số cell 

Đầu dò có thể hiệu chuẩn bằng cách nhập hằng số cell. 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Cell Constant  

 Nhaán Reset Cell K. để nhập lại giá trị hằng số cell mặc 

định (1.0000/cm) 

 Duøng phím   hay  ñeå tăng/giảm giá trị  

 Nhaán Accept ñeå xaùc nhaän giá trị mới hoặc nhấn Escape để thoát không chỉnh. 
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LOẠI ĐẦU DÕ 

Chức năng cho phép người dùng có thông tin khi kết nối điện cực độ dẫn: tên, hằng số 

cell mặc định, thang đo và số vòng. Cả hai loại điện cực HI76312 và HI76313 đều có thể 

kết nối với máy 

ĐƠN VỊ 

Có 3 lựa chọn: µS/cm, mS/cm hoặc Tự động chọn thang 

(Autoranging) 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Unit  

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn 

µS/cm, mS/cm hoặc AutoRanging. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn 

Escape ñeå thoaùt. 

ID MAÃU ÑO 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng ñaët teân/ soá xaùc ñònh cho nhöõng maãu ñöôïc ño, 

coù 2 chöùc naêng: ID Increment (Gia soá ID) vaø Edit Sample ID (Ñieàu chænh ID maãu) 

Chöùc naêng gia soá ID  

None_sample ID seõ ñöôïc coá ñònh vaø coù theå caøi ñaët chöõ 

Automatic_ xác định mẫu với từ khóa bằng số. Số này sẽ 

tăng khi nhập bằng tay thêm một bản ghi. Số này sẽ 

không tăng cho mỗi mẫu ghi bằng tay. Số này sẽ tự động 

tăng khi chọn một bản ghi mới. 

Ñeå caøi ñaët gia soá ID: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn.  

 Nhaán Cond.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Sample ID. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng “ID Increment” 

 Nhaán None hoặc Automatic 

 Nhaán Escape để trở về. 

Ñieàu chænh ID maãu 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng soaïn ID cuûa maãu. 

Chuù yù: Neáu trong ID Increment choïn None, thì ID cuûa maãu coù theå soaïn ôû caû daïng chöõ 

vaø soá, ngöôïc laïi chæ coù theå soaïn ôû daïng chöõ. 

Ñeå soaïn ID cuûa maãu: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Sample ID. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Edit Sample ID” 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn. 

 Dùng  và  để chọn kí tự và nhấn Select để thêm chữ. 

Dùng phím  để xóa và nhấn Select. 

 Nhaán Escape ñeå quay laïi Sample ID. Neáu taét chöùc 

naêng Xaùc nhaän Löu, nhaán Yes ñeå xaùc nhaän thay ñoåi, 

No ñeå thoaùt khoâng löu hoaëc Cancel ñeå trôû veà cheá ñoä 

ñieàu chænh. Neáu khoâng thì maùy seõ töï ñoäng löu tuøy 

chænh. 

 Neáu choïn cheá ñoä theâm gia soá töï ñoäng cho giaù trò ID 

maãu mong muoán baèng caùch söû duïng phím   hay . 

 Nhaán Accept ñeå löu giaù trò hieän taïi hoặc nhấn Escape ñeå thoaùt. 
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Ghi döõ lieäu 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå soaïn thaûo nhöõng caøi ñaët: kieåu ghi, caáu 

hình döõ lieäu ghi, chu kyø laáy maãu vaø loâ maãu môùi. 

Kieåu ghi  

Tuøy choïn 3 daïng: automatic (töï ñoäng), manual (baèng tay), AutoHold (töï ñoäng ghi giaù 

trò ñaõ oån ñònh treân maøn hình)  

- Automatic: giaù trò ñöôïc löu laïi töï ñoäng trong khoaûng thôøi gian xaùc ñònh. 

- Manual: ngöôøi söû duïng phaûi nhaán Log ñeå ghi laïi giaù trò. 

- Autohold: nhấn StartLog để bắt đầu ghi. Nhấn AutoHold để bắt đầu chế độ Auto 

Hold. Máy sẽ tự động ghi khi kết quả ổn định. Cách ghi dữ liệu này sẽ không tính dữ liệu 

chủ quan vì nó chỉ tính giá trị ổn định của phép đo. 

Ñeå caøi ñaët daïng ghi: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Logging Type” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn loại ghi. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø nhaán Escape ñeå thoaùt. 

Caáu hình döõ lieäu ghi 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng löïa choïn nhöõng 

thoâng soá ñi keøm vôùi giaù trò ñöôïc ghi laïi: ngaøy/ giôø, döõ lieäu 

chuaån, ID maãu, ID maùy, ID ngöôøi vaän haønh, teân coâng ty, 

thoâng tin phuï 1 vaø 2. 

Ñeå caøi ñaët:  

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Dùng phím   hay  ñeå choïn doøng “Log” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn Logging Data Configuration. 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn thông số mong muốn 

 Nhấn Yes để kích hoạt hoặc No để không kích hoạt. 

 Nhaán Escape ñeå thoaùt. 

Chu kì laáy maãu 

Chöùc naêng naøy cho pheùp löïa choïn chu kyø laáy maãu mong muoán cho kieåu ghi töï ñoäng. 

Ñeå caøi ñaët chu kyø laáy maãu: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Dùng phím   hay  ñeå choïn doøng “Log” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Sampling Period” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn thông số 

mong muốn 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn vaø nhaán Escape ñeå thoaùt. 

Baûn ghi môùi 

Khi choïn tuøy choïn naøy, moät baûn ghi baèng tay môùi coù theå ñöôïc taïo ra ôû laàn keá tieáp neáu 

muoán nhaäp giaù trò ño baèng tay. 

Chuù yù: Neáu vaøo chöùc naêng New Lot nhöng ñang choïn ghi ôû cheá ñoä töï ñoäng thì treân 

maøn hình seõ hieån thò thoâng baùo laø chæ coù theå taïo baûn ghi môùi chæ khi kieåu ghi baèng tay. 

Ñeå thieát laäp moät baûn ghi môùi: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Dùng phím   hay  ñeå choïn doøng “Log” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng “New Log” 

 Nhaán Select để tạo bản ghi mới bằng tay. Máy sẽ yêu cầu xác nhận 

 Nhaán Yes ñeå xaùc nhaän hoaëc nhaán No ñeå thoaùt khoâng löu vaø trôû veà baûng Log. 
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Baùo ñoäng 

Chöùc naêng naøy cho caøi ñaët: Alarm State (tình traïng baùo ñoäng) vaø Alarm Limits (giôùi 

haïn baùo ñoäng). Neáu baät baùo ñoäng maùy seõ phaùt ra 2 tieáng bíp lieân tuïc, keøm theo ñoù 

treân maøn hình seõ hieån thò “Alarm” nhaáp nhaùy, khi giaù trò ño vöôït quaù giôùi haïn caøi ñaët. 

Tình traïng baùo ñoäng 

Coù saün 3 tuøy choïn: 

 Disable – taét  

 Inside Limits – giaù trò ño naèm trong khoaûng caøi ñaët. 

 Outside limits – giaù trò ño naèm ngoaøi khoaûng caøi ñaët. 

Ñeå caøi ñaët tình traïng baùo ñoäng: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Dùng phím   hay  ñeå choïn doøng “Alarm” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn 

doøng “Alarm State” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå chọn 

thông số mong muốn. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän hoaëc nhaán Escape ñeå thoaùt  

Giôùi haïn baùo ñoäng 

Chöùc naêng naøy cho pheùp caøi ñaët nhöõng giôùi haïn baùo ñoäng cho giaù trò ño. 

Chuù yù: giaù trò baùo ñoäng cao khoâng theå thaáp hôn giaù trò baùo ñoäng thaáp. 

Ñeå caøi ñaët giôùi haïn baùo ñoäng: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño độ dẫn 

 Nhaán Cond.Setup. 

 Dùng phím   hay  ñeå choïn doøng “Alarm” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn doøng 

“Alarm Limits” 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå chọn 

thông số mong muốn. 

 Nhaán Accept ñeå lưu hoaëc nhaán Escape ñeå thoaùt. 

 Nhấn Escape ñeå trở về bảng Alarm 
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CÀI ĐẶT TRỞ KHÁNG 
 

Truy caäp phần caøi ñaët trở kháng 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Resistiv. để chọn chế độ 

đo Trở kháng. 

 Nhaán SETUP vaø sau ñoù nhaán Resistiv.Setup ñeå vaøo 

menu caøi ñaët trở kháng. 

Để truy cập vào tùy chọn Cài đặt trở kháng: 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn chöùc naêng mong 

muoán. 

 Nhaán Select ñeå xác nhận. 

Phaàn Caøi ñaët trở kháng bao goàm:  

CẤU HÌNH – xem phần Cài đặt Độ dẫn 

CHẾ ĐỘ ĐO 

Người dùng có thể lựa chọn đo Trực tiếp (Direct), Trực tiếp/Tự động giữ 

(Direct/AutoHold).  

 Dùng phím  hoặc  để chọn Reading Mode. 

 Nhaán Direct/AutoHold để chọn lựa chọn mong 

muốn. 

 Nhaán Escape để thoát. 

 

 

 

 

 

NHIỆT ĐỘ - xem phần Cài đặt Độ dẫn 

ĐƠN VỊ 

Có 3 lựa chọn: Ω.cm, KΩ.cm, MΩ.cm hoặc Tự động chọn thang (Autoranging) 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño Trở kháng 

 Nhaán Resistiv.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Unit  

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå choïn lựa chọn mong muốn. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn Escape ñeå thoaùt. 

 

 

ID MẪU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

GHI DỮ LIỆU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

BÁO ĐỘNG -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 
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CÀI ĐẶT TDS 
 

VÀO PHẦN CÀI ĐẶT TDS 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán TDS ñeå choïn chế độ đo 

TDS 

 Nhaán SETUP vaø sau ñoù nhaán TDS Setup ñeå vaøo 

menu caøi ñaët TDS. 

Để truy cập vào tùy chọn Cài đặt TDS: 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn lựa chọn mong muoán. 

 Nhaán Select ñeå truy cập. 

CẤU HÌNH – xem phần Cài đặt Độ dẫn 

CHẾ ĐỘ ĐO – xem phần Cài đặt Trở kháng 

NHIỆT ĐỘ – xem phần Cài đặt Độ dẫn 

ĐƠN VỊ 

Có 3 lựa chọn:  ppm (mg/L),  ppt (g/L) hoặc Tự động chọn 

thang (Autoranging) 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño TDS 

 Nhaán TDS.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Unit  

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän vaø duøng phím   hay  ñeå 

choïn lựa chọn mong muốn. 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn Escape ñeå thoaùt. 

 

 

 

HỆ SỐ TDS 

Hệ số TDS dùng để chuyển đổi từ độ dẫn sang TDS theo công thức:  

TDS = Hệ số x EC25 

Hệ số TDS có thể cài đặt từ 0.40 đến 1.00. Hệ số chuyển đổi TDS thường là 0.5 trong 

dung dịch ion mạnh và 0.70 trong dung dịch ion yếu. 

Ví dụ: Hệ số TDS 

0.5 µS/cm x 0.41 = 0.205 ppm NaCl  

Cách cài đặt hệ số TDS: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño TDS 

 Nhaán TDS.Setup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn TDS Factor 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän vaø duøng phím   hay  ñeå tăng/giảm giá trị 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn Escape ñeå thoaùt 

 

ID MẪU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

GHI DỮ LIỆU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

BÁO ĐỘNG -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 
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CÀI ĐẶT ĐỘ MẶN 
 

VÀO PHẦN CÀI ĐẶT ĐỘ MẶN 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Salinity ñeå choïn 

chế độ đo Độ mặn 

 Nhaán SETUP vaø sau ñoù nhaán SalinitySetup ñeå 

vaøo menu caøi ñaët Độ mặn. 

Để truy cập vào tùy chọn Cài đặt Độ mặn: 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn lựa chọn mong 

muoán. 

 Nhaán Select ñeå truy cập. 

 

CẤU HÌNH – xem phần Cài đặt Độ dẫn 

CHẾ ĐỘ ĐO – xem phần Cài đặt Trở kháng 

NHIỆT ĐỘ – xem phần Cài đặt Độ dẫn 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño Độ mặn 

 Nhaán SalinitySetup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Temperature 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå chọn phần nhiệt độ cần chỉnh 

 Nhaán Select vaø duøng phím   hay  ñeå chọn phần mong muốn (Nguồn nhiệt và 

Đơn vị) hoặc dùng phím   hay  để điều chỉnh giá trị nhiệt độ trong giới hạn hiển 

thị (phần Nhập nhiệt độ bằng tay) 

 Nhaán Select ñeå xaùc nhaän löïa choïn hoặc nhấn Accept để lưu giá trị hiện tại. Nhấn 

Escape ñeå thoaùt. 

XÓA HIỆU CHUẨN 

Chức năng này chỉ dùng cho Thang đo %. 

Để xóa hiệu chuẩn: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño Độ mặn 

 Nhaán SalinitySetup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Clear Calibration. 

 Nhaán Select để xóa hiệu chuẩn. Máy sẽ yêu cầu xác nhận (nếu chuẩn có sẵn) 

 Nhaán Yes để xác nhận hoặc nhấn No để thoát. 

TỈ LỆ ĐỘ MẶN 

Máy có 3 loại tỉ lệ: Nước biển tự nhiên 1966, Tỉ lệ thực 

hành 1978, Tỉ lệ Phần Trăm. 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño Độ mặn 

 Nhaán SalinitySetup. 

 Duøng phím   hay  ñeå choïn Salinity Scale. 

 Nhaán Select và dùng phím   hay để chọn lựa chọn 

thích hợp. 

 Nhaán Select để xác nhận hoặc nhấn Escape để thoát. 

ID MẪU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

GHI DỮ LIỆU -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 

BÁO ĐỘNG -  xem phần Cài đặt Độ dẫn 
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HIEÄU CHUAÅN ĐỘ DẪN 
 

Để đo tối ưu: 

 Nhúng đầu dò vào trung tâm cốc cách thành cốc và đáy cốc. 

 Cố định đầu dò không di chuyển khi đo và thêm đủ dung dịch thông qua lỗ châm trên 

đầu đầu dò. 

 Khuấy nhẹ dung dịch và chờ đầu dò cân bằng nhiệt và không còn bọt khí bên trong. 

Nên chuaån maùy thöôøng xuyeân, ñaëc bieät khi caàn ñoä chính xaùc cao. 

Maùy neân chuaån laïi khi: 

 Thay ñieän cöïc độ dẫn 

 Ít nhaát moät laàn / tuaàn 

 Trước khi đo USP 

 Sau khi ño nhöõng hoùa chaát ñoïc haïi 

 Khi maøn hình hieån thò tin nhaén nhắc nhở “Conductivity Cal Expired”  

 Khi kết quả đo quá xa so với điểm chuẩn 

Lƣu ý: Kết quả đo TDS, Trở kháng, và Độ mặn theo tỉ lệ nước biển tự nhiên và thực 

hành sẽ lấy tự động từ kết quả đo Độ dẫn nên hiệu chuẩn độ dẫn là vô cùng cần thiết. 

CHUẨN OFFSET 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Cond. 

 Choïn cheá ñoä ñoïc xác nhận chuẩn tự động. 

 Để đầu dò khô trong không khí (trở kháng vô hạn) 

 Nhấn CAL để nhập chế độ chuẩn 

 Nhấn ClearCal để xóa chuẩn trước đó. 

 Chờ kết quả ổn định. Màn hình sẽ hiện điểm chuẩn 0.000 µS/cm.  

 Nhấn Accept để kết thúc chuẩn offset đầu dò. 

 Nhấn Escape để thoát hiệu chuẩn hoặc tiếp tục chuẩn trong dung dịch chuẩn khác 

Lƣu ý: Chỉ hiệu chuẩn offset khi không có hiệu chuẩn nào trước đó. Nếu có, xóa hết 

những hiệu chuẩn cũ trước đó. 

HIỆU CHUẨN HẰNG SỐ CELL (trong dung dịch) 

Chuẩn một điểm 

 Chọn chế độ chuẩn một điểm 

 Đổ một lượng dung dịch chuẩn vào cốc sạch. Nên dùng cốc nhựa để giảm thiểu 

nhiễm chéo EMC. 

 Để hiệu chuẩn chính xác và giảm nhiễm chéo, nên dùng hai cốc cho mỗi dung dịch 

chuẩn. Một để rửa và một để chuẩn. 

 Nhúng đầu dò vào cốc rửa. 

 Lắc nhẹ đầu dò để loại bỏ bọt khí. Nhúng lên xuống 3 lần trong mẫu. 

 Nhấn CAL để vào chế độ hiệu chuẩn. 

 Chờ kết quả ổn định 

 Nếu cài đặt chế độ nhận chuẩn tự động, màn hình sẽ tự động hiển thị điểm chuẩn từ 

danh sách chuẩn Hanna. Dùng phím   hay  ñeå choïn giá trị thích hợp. 

 Nếu cài đặt chọn chuẩn bằng tay, màn hình sẽ hiện giá trị chuẩn tùy chọn. 

 Nhấn Accept để kết thúc quá trình chuẩn hoặc Escape để hủy chuẩn. 

 Nên rửa đầu dò bằng nước khử ion. 

 Vẫy nhẹ để loại nước thừa. 

Lƣu ý: hằng số cell sẽ được tính cho toàn thang. 

Chuẩn nhiều điểm 

 Máy có thể hiệu chuẩn lên đến 4 điểm để tăng độ chính 

xác khi đo ở thang rộng. 

 Chọn chế độ chuẩn nhiều điểm. 

 Thực hiện như chuẩn một điểm cho từng thang. Máy sẽ 

tính hằng số cell tương ứng từng điểm chuẩn. 

 Nhấn Escape để thoát chế độ hiệu chuẩn. 

Lƣu ý: Màn hình sẽ hiển thị hằng số cell tương ứng từng 

thang. 
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HIỆU CHUẨN HẰNG SỐ CELL (nhập bởi ngƣời dùng) 

Có thể thiết lập hằng số cell cho toàn bộ thang đo. Dùng hằng số cell cũng là cách để 

hiệu chuẩn hệ thống máy hoặc đầu dò. 

Lƣu ý: Khi sử dụng hằng số cell, hiệu chuẩn dung dịch sẽ bị xóa. Hiệu chuẩn dung dịch 

có thể thực hiện sau khi nhập giá trị hằng số cell. 

NHÖÕNG TIN NHAÉN CHUAÅN 

 Wrong standard solution. Check the standard solution: tin nhaén naøy xuaát hieän 

khi söï khaùc bieät giöõa kết quả vaø giaù trò ñeäm chuaån ñöôïc löïa choïn laø ñaùng keå. Neáu 

tin nhaén naøy hieån thò, haõy kieåm tra laïi ñeäm chuaån ñöôïc löïa choïn ñaõ thích hôïp chöa. 

 Wrong standard temperature: tin nhaén naøy xuaát hieän khi nhieät ñoä cuûa ñeäm ôû 

ngoaøi thang cuûa nhieät ñoä ñeäm ñöôïc xaùc ñònh. 

 Press <Clear Offset> to clear old calibration: Xóa offset của chuẩn điện cực. 

 Press <Clear Cal> to clear old calibration: xóa tất cả chuẩn cũ. 

 The current range was already calibrated. Change the standard solution: tin 

nhaén naøy xuaát hieän khi chuaån ñöôïc thöïc hieän naèm ôû moät trong nhöõng ñeäm ñaõ ñöôïc 

chuaån tröôùc. Thay chuẩn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐO ĐỘ DẪN 
 

Ñaûm baûo raèng maùy ñaõ ñöôïc chuaån tröôùc khi ño. 

ÑO TRÖÏC TIEÁP 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Cond. ñeå löïa choïn cheá 

ñoä ño Độ dẫn. 

 Choïn Direct. 

 Nên rửa điện cực độ dẫn với nước khử ion. 

 Vẩy nhẹ để loại nước thừa. 

 Nên rửa điện cực với dung dịch mẫu trước khi đo.  

 Nhúng điện cực vào trung tâm cốc với mẫu, không 

chạm thành cốc và đáy cốc. Châm dung dịch đầy vào 

lỗ nhỏ trên thân điện cực. 

 Khuấy nhẹ dung dịch và chờ điện cực cân bằng nhiệt với mẫu 

 Lắc nhẹ điện cực để loại bỏ bọt khí bên trong. Chờ kết quả ổn định. 

 Màn hình hiển thị kết quả đo độ dẫn. 

ÑO TRÖÏC TIEÁP / GIÖÕ TÖÏ ÑOÄNG 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Cond. ñeå löïa choïn cheá 

ñoä ño độ dẫn. 

 Choïn Direct/AutoHold. 

 Neáu nhaán AutoHold, maøn hình seõ hieån thò 

“AutoHold” nhaáp nhaùy ñeán khi ñaït ñeán ñoä oån ñònh 

chuaån. Kết quả đo độ dẫn sẽ được giữ trên màn hình 

cùng “AutoHold”. 

 Ñeå quay laïi cheá ñoä ño bình thöôøng, nhaán Continuous 

Reading. 
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USP 
 

Cheá ñoä ño naøy thì ngöôøi söû duïng coù theå kieåm tra nöôùc tinh khieát söû duïng tieâu chuaån  

döôïc cuûa Myõ.  

Vào thanh USP: 

 Nhấn MODE từ màn hình cơ bản chọn Cond. 

 Nhấn SETUP sau đó nhấn Cond.Setup 

 Chọn chế độ đo Direct/USP  

 Nhấn Escape để trở về chế độ đo. 

 Kiểm tra đầu dò độ dẫn đã được chuẩn ở thang thấp 

nhất. 

 Nhấn USP và sau đó chọn giai đoạn USP. 

Kiểm tra chất lượng nước theo tiêu chuẩn y dược của Mỹ (USP <645>). 

Chuẩn USP gồm 3 giai đoạn ( 1 in-line và 2 off-line) như sau: 

Giai đoạn 1 – đo in-line 

 Ño nhieät ñoä cuûa nöôùc vaø giaù trò ñoä daãn tuyệt đối. Các 

phép đo phải là đo in-line. Keát quaû đo phải được xác 

nhận bằng phương pháp phòng thí nghiệm.  

 Nhieät ñoä seõ xuoáng gaàn ñeán 50
o
C vaø tra giaù trò ñoä daãn 

töông öùng trong baûng döôùi.  

 Neáu giaù trò ñoä daãn thaáp hôn trong baûng là nöôùc seõ 

ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu USP. 

 Nếu không, thực hiện bước 2. 

 

Các bước trong Giai đoạn 1: 

 Nhấn USP Stage 1 từ bàn phím. 

 Màn hình sẽ hiện hướng dẫn. 

 Dùng phương pháp đo trực tiếp, đặt đầu dò vào mẫu. 

 Nhấn Continue. 

 Có thể điều chỉnh hệ số USP (có sai số) hoặc so sánh kết quả đo trực tiếp với chuẩn 

(100%). Màn hình sẽ hiển thị “Please wait...” và kết quả so sánh với giá trị chuẩn. 

 Kết thúc quá trình đo, màn hình sẽ hiển thị kết quả. 

 Nhấn View Report để xem kết quả theo bảng. 

 Nhấn Save để lưu mẫu. Có thể in bằng phần mềm HI92000. 

Giai đoạn 2 – đo off-line 

 Ñöïng maãu nöôùc trong bình chöùa ñaõ ñöôïc röûa qua vôùi nöôùc cuøng chaát löôïng.  

 Chænh nhieät ñoä maãu ñeán 25
0
C vaø laéc maïnh ñeå ñaûm baûo raèng noù ñaõ cân baèng vôùi 

khí CO2 moâi tröôøng.  

 Neáu ñoä daãn ño ñöôïc nhoû hôn 2.1 µS/cm, khi ñoù maãu ñaõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu cầu USP 

 Nếu không, thực hiện bước 3. 

Các bước trong Giai đoạn 2: 

Lƣu ý: Nhiệt độ bể chứa nên ở 25.0 ±1°C khi đo 

 Nhấn USP Stage 2 từ bàn phím. 

 Màn hình sẽ hiện hướng dẫn. 

 Dùng phương pháp đo trực tiếp, đặt đầu dò vào mẫu. 

 Nhấn Continue. 

 Máy sẽ bắt đầu đánh giá độ ổn định đo độ dẫn. Kết thúc quá trình kiểm tra, màn hình 

sẽ hiển thị kết quả. Nếu mẫu đạt được đánh giá là nước đạt chuẩn có thể dùng. 

 Nhấn Save để lưu mẫu. Có thể in bằng phần mềm HI92000 

Giai đoạn 3 – đo off-line cho pH và CO2. Nếu mẫu nước không đạt Giai đoạn 2 và 2, 

nên tiếp tục Giai đoạn 3. 



 45   46 

Nên thực hiện phép đo pH để có 1 cảm biến pH đã được hiệu chuẩn. 

Lƣu ý: Nhiệt độ bể chứa nên ở 25.0 ±1°C khi đo 

 Laáy maãu nöôùc töø Giai đoạn 2 vaø taêng ñoä maïnh cuûa ion cuûa pheùp ño pH ôû 25
0
C  

 Dùng 100mL nước ở Giai đoạn 2 và thêm 300µL KCl bão hòa vào mẫu 

 Hiệu chuẩn cảm biến pH ở điểm 4.01 và 7.01  

 Cân bằng nhiệt cho mẫu đến 25.0 ±1 °C. 

 Đảm bảo mẫu với cảm biến pH đã được hiệu chuẩn. 

 Mẫu pH nên là 5.0 đến 7.0 pH. 

 Ghi lại giá trị pH và làm tròn đến gần 0.1 pH 

 Tra độ pH và độ dẫn tương ứng với bảng Giai đoạn 3 dưới đây. 

 So sánh giá trị độ dẫn ở Giai đoạn 2 với bảng Giai đoạn 3. 

 Neáu giaù trò ñoä daãn Giai đoạn 2 thaáp hôn trong baûng là nöôùc seõ ñaùp öùng ñöôïc caùc 

yeâu caàu USP. Ngược lại là không đạt. 

 

 

 

 

 

ĐO TRỞ KHÁNG 
 

ĐO TRỰC TIẾP 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Resisti. ñeå löïa choïn 

cheá ñoä ño trở kháng. 

 Choïn Direct. 

 Tiếp tục tiến trình như đo Độ dẫn. 

ÑO TRÖÏC TIEÁP / GIÖÕ TÖÏ ÑOÄNG 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán Resisti. ñeå löïa choïn 

cheá ñoä ño Trở kháng.  

 Choïn Direct/AutoHold. 

 Tiếp tục tiến trình như đo Độ dẫn 

 

ĐO TDS 
 

ĐO TRỰC TIẾP 

 Nhaán MODE vaø sau ñoù nhaán TDS. ñeå löïa choïn cheá ñoä 

đo TDS. 

 Choïn Direct. 

 Tiếp tục tiến trình như đo Độ dẫn. 
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HIỆU CHUẨN ĐỘ MẶN 
 

Lƣu ý: Hiệu chuẩn độ mặn được thực hiện trong chế độ độ dẫn khi dùng phép đo Nước 

biển tự nhiên hoặc Nước biển thực hành. Hiệu chuẩn độ mặn trực tiếp chỉ dùng cho tỉ lệ 

phần trăm. 

Chuaån ñoä maën thöïc hieän ôû 1 ñieåm 100.0%NaCl. Duøng dung dòch chuaån HI7037L  

 Caøi ñaët maùy ôû thang ñoä maën.  

 Chọn Percent Scale (%) 

 Rửa đầu dò với dung dịch chuẩn hoặc nước khử ion. 

 Nhúng ñaàu doø vaøo dung dòch chuaån HI7037L. Lỗ trên thân đầu dò phải ngập hoàn 

toàn. Vỗ nhẹ thân đầu dò để loại bỏ bọt khí bên trong. Để điện cực thẳng đứng. 

 Nhaán CAL ñeå vaøo cheá ñoä chuaån.  

 Ñôïi cho keát quaû ño oån ñònh. 

 Nhấn Accept để hoàn tất hiệu chuẩn độ mặn hoặc nhấn Escape để thoát hiệu chuẩn. 

NHÖÕNG TIN NHAÉN CHUAÅN 

 Wrong standard solution. Check the standard solution: tin nhaén naøy xuaát hieän 

khi söï khaùc bieät giöõa giaù trò ppm ñoïc ñöôïc vaø giaù trò chuaån ñöôïc löïa choïn laø ñaùng 

keå. Neáu tin nhaén naøy hieån thò, haõy kieåm tra laïi dung dòch chuaån ñöôïc löïa choïn ñaõ 

thích hôïp chöa. 

 Wrong new slope. Please check the standard solution: tin nhaén naøy xuaát hieän khi 

ñieåm buø (slope) vöôïc quaù khung buø coù saün (maëc ñònh töø 50% ñeán 120% cho ñieän 

tích ion töông öùng). Chuaån laïi maùy duøng dung dòch chuaån môùi. 

 Wrong standard temperature: tin nhaén naøy xuaát hieän khi nhieät ñoä cuûa ñeäm ôû 

ngoaøi thang cuûa nhieät ñoä ñeäm ñöôïc xaùc ñònh 

 Press <Clear Cal> to clear old calibration: xóa tất cả chuẩn cũ. 

 

 

ĐO ĐỘ MẶN 
 

Có 3 cách đo: Tỉ lệ Nước biển tự nhiên, tỉ lệ độ mặn thực hành, tỉ lệ % 

PHẦN TRĂM (1902) 

Tỉ lệ độ mặn từ 0 đến 400%. Theo công thức sau: S% = 1.805Cl + 0.03 

với độ mặn là g tổng chất rắn trên 1 kg nước biển. Độ mặn 100% có 10% chất rắn và 

nước biển thông thường.  

Tæ leä nöôùc bieån töï nhieân (UNESCO 1966) 

Tỉ lệ Nước biển tự nhiên từ 0 – 80.0ppt, độ mặn được xác định theo tỉ lệ độ dẫn của mẫu 

ở “nước biển chuẩn” tại 15
o
C 

 

Trong ñoù: 

RT              – heä soá; 

CT(maãu) – ñoä daãn chöa ñöôïc buø ôû T
o
C; 

C(35;15) = 42.914 mS/cm – ñoä daãn töông öùng cuûa dung dòch KCl chöùa moät löôïng 

32.4356g KCl/1 Kg dung dòch; 

rT                – polynom buø nhieät 

Löu yù: Coâng thöùc treân aùp duïng ôû nhieät ñoä töø 10 ñeán 31
o
C 

Tyû leä ñoä maën thöïc teá (UNESCO 1978) - PSU 

Tỉ lệ PSU từ 0 đến 42. Độ mặn thực tế (S) liên quan đến tỉ lệ độ dẫn điện của mẫu nước 

biển ở 15
o
C và 1 khí quyển thành dung dịch KCl với 32.4356 g/kg nước ở nhiệt độ và áp 

suất giống nhau. Dưới những điều kiện này, tỉ lệ sẽ bằng 1 và S=35. Tỉ lệ độ mặn Thực 

tế có thể áp dụng cho các giá trị từ 2 đến 42 PSU ở nhiệt độ -2 đến 35°C. 
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Với C là Độ dẫn; 

C(35,15,0)=0.042933 S/cm 

Phương trình trên có nguồn gốc từ  

 

Với hệ số sau và  

Hệ số nhiệt độ nước biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ 
 

Nhấn cùng lúc 3 phím như hình để vào chế độ chuẩn nhiệt độ khi khởi động máy. Nhấn 

các phím sau khi nghe tiếng bíp ngắn. Giữ cả 3 phím đến khi màn hình hiện thanh Temp. 

Calibration. 

 

Lƣu ý: Có 3 điểm hiệu chuẩn nhiệt độ: 0, 50 và 100 độ C 

Quy trình chuẩn nhiệt độ: 

 Nhấn Channel để chọn kênh nhiệt độ mong muốn 

(có thể chuyển đổi kênh nhiệt độ giữa EC và pH) 

 Nhấn Start User Calib để bắt đầu hiệu chuẩn nhiệt 

độ. Dùng phím  hoặc  để điều chỉnh giá trị nhiệt 

độ nếu cần. 

 Nhúng điện cực EC vào nước 0
o
C 

 Chờ kết quả ổn định và nhấn Accept để xác nhận 

điểm chuẩn. 

 Thực hiện lại với 50
o
C và 100

o
C 

 Lưu hiệu chuẩn 

 Nhấn Escape để trở về chế độ đo. 

Lƣu ý: Nhấn Clear User Calib nếu muốn xóa chuẩn nhiệt độ. 
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GHI DỮ LIỆU 
Veà döõ lieäu löu, nhöõng cheá ñoä ghi coù saün ñöôïc hieån thò ôû baûng sau: 

Kiểu đo Kieåu löu Xem lại dữ liệu 

Trực tiếp 

Töï ñoäng (1) Tự động 

Baèng tay (2) Baèng tay 

Tự động giữ 

(NA) 
Không áp dụng 

Trực tiếp / 

Tự động giữ 

Töï ñoäng (3) Tự động 

Baèng tay (4) Baèng tay 

Tự động giữ (5) Baèng tay 

 

1. ĐO TRỰC TIẾP VÀ GHI TỰ ĐỘNG 

Nhấn StartLog đo liên tục và ghi liên tục vào bộ nhớ máy, 

có khi là khoảng thời gian. 

 

 

2. ĐO TRỰC TIẾP VÀ GHI BẰNG TAY 

Nhấn Log để đo liên tục và chụp nhanh dữ liệu đo được lưu 

trong phần Manual Log (Ghi Bằng tay). Mỗi bản chụp tiếp 

theo sẽ được thêm vào Manual Log bằng cách nhấn Log nếu 

không chọn New Lot ở phần Log. 

Lƣu ý: Nhấn Log khi màn hình hiển thị ID lot cùng với số 

bản ghi hiện tại ở phía trên bên trái kênh được chọn (vd: 

L001_EC 4 nghĩa là ID lot là L001_EC và số bản ghi 4) 

 

3. ĐO TRỰC TIẾP/TỰ ĐỘNG GIỮ VÀ GHI TỰ 

ĐỘNG 

Nhấn StartLog và nhấn AutoHold để bắt đầu chế độ này. 

Màn hình sẽ hiển thị đo liên tục cùng với “AutoHold” 

nhấp nháy và bộ nhớ máy sẽ ghi liên tục đến khi máy đạt 

ổn định và chuyển sang chế độ Tự động giữ kết quả (Auto 

Hold) 

 

4. ĐO TRỰC TIẾP/TỰ ĐỘNG GIỮ VÀ GHI BẰNG TAY 

Nhấn Log để thêm một bản ghi mới vào máy. 

Chế độ ghi bằng tay sẽ kích hoạt nếu máy ở chế độ đo Liên tục hoặc Tự động giữ. Nhấn 

AutoHold để bắt đầu chế độ Tự động giữ. Màn hình sẽ hiển thị đo liên tục cùng với 

“AutoHold” nhấp nháy và bộ nhớ máy sẽ ghi liên tục đến khi máy đạt ổn định và chuyển 

sang chế độ Tự động giữ kết quả (Auto Hold) và dữ liệu sẽ được đánh dấu cùng chữ “H” 

5. ĐO TRỰC TIẾP/TỰ ĐỘNG GIỮ VÀ GHI BẰNG TAY 

Nhấn StartLog  và nhấn  AutoHold để bắt đầu và tự động giữ các dữ liệu ổn định lưu 

trong phần Ghi bằng tay. Màn hình sẽ hiển thị đo liên tục cùng với “AutoHold” nhấp 

nháy và màn hình sẽ giữ ở chế độ Tự động giữ kết quả (Auto Hold) và dữ liệu sẽ được 

đánh dấu cùng chữ “H”. 

Nhấn Continuous Reading để đo Liên tục thời gian thực. Nhấn AutoHold lần nữa để 

ghi dữ liệu ổn định thứ hai. Màn hình sẽ hiển thị nhanh ID lot cùng với số bản ghi ở góc 

trái màn hình mỗi khi một bản ghi được thêm vào lot. 
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XEM LAÏI BAÛN GHI 

Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng xem laïi taát caû 

nhöõng döõ lieäu ñaõ löu. Neáu khoâng coù döõ lieäu naøo ñöôïc löu, 

maøn hình seõ hieån thò tin nhaén “No records were found” 

trong maøn hình Log Recall. Ngöôïc laïi, maùy seõ hieån thò taát 

caû nhöõng maãu ño ñaõ ñöôïc löu trong boä nhôù töông öùng vôùi 

chöùc naêng ñaõ löïa choïn: löu töï ñoäng, löu baèng tay hay Báo 

cáo USP . 

Ñeå xem döõ lieäu ñaõ löu: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä ño. 

 Nhaán LogRecall và chọn loại bảng. 

 Nhaán Automatic Log, Manual Log hoaëc ISE 

Method Report ñeå choïn kieåu baûng döõ lieäu löu mong 

muoán. Taát caû nhöõng maãu ñaõ löu seõ ñöôïc hieån thò treân 

maøn hình LCD. 

 Ñeå loïc nhöõng baûn ghi ñaõ ñöôïc hieån thò, nhaán MODE 

vaø sau ñoù choïn ñôn vò mong muoán. Chæ nhöõng ñôn vò ño ñaõ ñöôïc löïa choïn seõ hieån 

thò treân maøn hình LCD. 

 hoïn lot mong muoán duøng  hoặc   vaø nhaán View ñeå hieån thò döõ lieäu ñaõ löu töø 

lot ñöôïc löïa choïn. Tin nhaén “Please wait…” seõ hieån thò treân maøn hình khoaûng 1 

giaây. Caáu hình döõ lieäu löu ñaõ löïa choïn seõ hieån thò treân maøn hình LCD cuøng vôùi 

thoâng tin GLP (ngaøy chuaån tröôùc vaø ñeäm ñaõ chuaån) neáu chuaån ñaõ ñöôïc thöïc hieän 

ôû cheá ñoä ñöôïc löïa choïn vaø cheá ñoä ñaõ löu (giaù trò ñaõ ño, giaù trò trở kháng, giaù trò 

nhieät ñoä, cheá ñoä buø nhieät vaø thôøi gian löu).  

 

Löu yù: Vôùi cheá ñoä löu töï ñoäng, coù theå xem ñöôïc bieåu ñoà bieán thieân keát quaû ño. 

 Nhaán View Graph ñeå hieån thò bieåu ñoà. 

 Nhaán Shift Axes ñeå di chuyeån bieåu ñoà doïc theo truïc X 

hay Y baèng phím muõi teân. 

 Neáu nhaán SETUP khi hieån thò bieåu ñoà, menu zoom 

theo truïc X, Y seõ ñöôïc truy nhaäp. Nhaán ZoomTime 

hoaëc Zoom pH / Zoom trở kháng / Zoom Rel trở 

kháng / Zoom Ion ñeå chuyeån giöõa nhöõng truïc zoom 

ñöôïc kích hoaït sau ñoù phoùng to hay thu nhoû vaøo truïc ñaõ 

löïa choïn baèng caùch nhaán phím aûo töông öùng. 

 Nhaán Escape ñeå quay laïi menu tröôùc vaøo baát kyø luùc 

naøo  

Ñeå xoùa maãu ñaõ löu: 

 Nhaán SETUP khi ñang ôû cheá ñoä xem laïi baûn ghi.  

 Nhaán Delete hoaëc Delete All ñeå vaøo cheá ñoä xoùa 

hoaëc xoùa toaøn boä. 

 Sau khi choïn moät trong soá nhöõng cheá ñoä xoùa, duøng  

hoặc  ñeå choïn moät maãu vaø sau ñoù nhaán Delete 

hoaëc Delete All ñeå xoùa 1 hay taát caû caùc baûn. Tin 

nhaén “Please wait…” seõ hieån thò treân maøn hình LCD 

cho ñeán khi maãu hay taát caû caùc maãu ñöôïc löïa choïn ñaõ 

xoùa. 

 Nhaán SETUP vaø sau ñoù nhaán View ñeå thoaùt cheá ñoä xoùa vaø quay laïi cheá ñoä xem 

döõ lieäu ñaõ löu. 

 Nhaán Escape ñeå thoaùt vaø quay laïi cheá ñoä ño. 

Löu yù: Neân xoùa bôùt nhöõng maãu ñaõ löu khi maøn hình hieån thò tin nhaén “Please Delete 

Old Log Files” hay “Low Data Logging Space”. 
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GIAO DIEÄN KEÁT NOÁI MAÙY TÍNH 
 

Truyeàn döõ lieäu töø thieát bò sang maùy tính duøng phaàn meàm HI92000 Windows. HI92000 

cuõng cung caáp tính naêng veõ bieåu ñoä tröïc tuyeán. 

Döõ lieäu coù theå ñöôïc chuyeån qua daïng nhöõng baûng tính phoå bieán nhaát phuïc vuï cho vieäc 

phaân tích. 

Máy có cổng kết nối USB. 

Neáu choïn coång USB, duøng caùp noái USB chuaån ñeå keát noái maùy tính. 

Caû hai coång keát noái, phaûi ñaûm baûo raèng thieát bò vaø phaàn meàm HI92000 phaûi coù cuøng  

toác ñoä baud vaø coång giao dieän töông öùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO DƢỠNG ĐIỆN CỰC EC 

 

ĐO 

 Rửa điện cực độ dẫn với nước khử ion. 

 Để giảm nhiễm chéo nên rửa đầu dò với mẫu cần đo. 

 Nhúng đầu dò vào giữa cốc đựng mẫu. Lỗ nhỏ trên đầu dò phải ngập trong dung 

dịch. 

 Vỗ nhẹ đầu dò để loại bỏ bọt khí. Đợi kết quả ổn định và cân bằng nhiệt. 

 Nếu điều chỉnh độ dẫn của dung dịch, khuấy dung dịch sau đó nhúng đầu dò lên 

xuống để đảm bảo ống điện cực chứa dung dịch cần đo. 

 Nếu cần, chờ điện cực cân bằng nhiệt với mẫu 

BẢO DƢỠNG ĐỊNH KỲ 

Kiểm tra đầu dò và cáp. Cáp kết nối với máy phải nguyên vẹn và không bị hở điện. Cổng 

kết nối phải sạch và khô. Rửa sạch với nước nếu có muối. 

Nếu cần vệ sinh kỹ hơn, tháo nắp bảo vệ  và  lau điện cực với vải mềm không xơ. Đảm 

bảo gắn lại nắp bảo vệ chính xác và đúng hướng. Sau khi vệ sinh, hiệu chuẩn lại máy. 

4 vòng bạch kim phải có khoảng cách chính xác qua miếng cách điện thủy tinh. Cẩn thận 

khi xử lý đầu dò. 

 

QUAN TRỌNG: Sau khi thực hiện bất kỳ quá trình vệ sinh điện cực nào, rửa điện cực 

kỹ lại bằng nước cất. 
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XỬ LÝ SỰ CỐ 
 

DAÁU HIEÄU NGUYEÂN NHAÂN GIAÛI QUYEÁT 

Caùc keát quaû ño dao ñoäng 

leân vaø xuoáng (nhieãu) 

Điện cực độ dẫn không 

được kết nối đúng 
Kiểm tra lại kết nối. 

Loại bỏ bọt khí.  

 

Doøng maøn hình baét ñaàu 

hieån thò “---“ trong quaù 

trình ño  

Ngoaøi khoaûng thang ño  Hiệu chuẩn lại máy 

Baûo ñaûm maãu ño naèm 

trong khoaûng ñaõ xaùc ñònh. 

Kieåm tra tình traïng cuûa 

ñieän cöïc trong dung dịch 

Maùy khoâng laøm vieäc vôùi 

ñieän cöïc nhieät ñoä 

Ñaàu doø nhieät ñoä bị hư. 

Nguồn nhiệt được cài đặt 

bằng tay 

Thay ñaàu doø nhieät ñoä 

Cài đặt nguồn nhiệt tự động  

Maùy bò loãi khi chuaån hay 

keát quaû ñoïc ñöôïc bò sai. 

Ñieän cöïc EC bò beå hoaëc ñaõ 

hoûng 

Thay ñieän cöïc pH môùi 

Nhöõng caûnh baùo hieån thò 

trong quaù trình chuaån 

Ñieän cöïc bò baån hay bò beå, 

ñeäm hay chuaån ñaõ baån 

Laøm theo höôùng daãn treân 

maøn hình. 

Màn hình hiển thị “Error 

Detected”  

Lỗi khởi động Nhấn Yes để xem tổng 

quan lỗi. Liên hệ văn 

phòng Hanna 

Maùy khoâng töông thích vôùi 

qui trình taûi 

Bò loãi phaàn meàm hay beân 

trong maùy 

Khôûi ñoäng laïi maùy duøng 

coâng taét nguoàn. Neáu vaãn 

xuaát hieän loãi, haõy lieân heä 

vôùi nhaø cung caáp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ KIỆN 
 

DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ DẪN 

HI 7033L 84 µS/cm, 500 mL 

HI 7031L 1413 µS/cm, 500 mL 

HI 7039L 5000 µS/cm, 500 Ml 

HI 7030L  12880 µS/cm, 500 mL 

HI 7034L  80000 µS/cm, 500 mL 

HI 7035L 111800 µS/cm, 500 mL 

HI 7037L Dung dịch chuẩn NaCl 100%, 500 mL 

PHỤ KIỆN KHÁC 

HI 76404W  Giá đỡ điện cực 

HI 76312 Đầu dò độ dẫn/TDS cáp 1m 

HI 92000  Phần mềm kết nối máy tính  

HI 920013 Cáp USB 

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. 
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