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Khúc Xạ Kế Đo Độ 

Ngọt Brix Trong 
Thực Phẩm
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Gửi đến Quý khách hàng,
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Hanna 
Instruments.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng 
thiết bị. Bảng hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp cho 
bạn tất cả thông tin để sử dụng thiết bị một cách chính 
xác, cũng như có những ý tưởng chính xác bởi sự linh 
hoạt của nó.
Nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về kỹ thuật, 
đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua website 
www.hannavietnam.com hoặc số điện thoại 028 
3926 0457/58/59.

Mọi bản quyền đã được đăng ký. Cấm sao chép toàn bộ hay 
một phần sản phẩm mà không được sự cho phép của công 
ty Hanna Instruments, 584 Park East Drive, Woonsocket, 
Rhode Island, 02895, USA, chủ bản quyền.
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Tháo thiết bị ra khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để 
chắc chắn không xuất hiện hư hỏng trong quá trình 
vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào, báo ngay cho 
nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng 
gần nhất.
Máy HI96801 được cung cấp kèm
•Pin 9V
•Hướng dẫn sử dụng
•Pipet nhựa
•Chứng nhận chất lượng 

Lưu ý: vui lòng giữ lại toàn bộ phụ kiện, nếu có lỗi 
phát sinh, máy cần phải gửi lại kèm phụ kiện để 
kiểm tra.K
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Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix trong thực phẩm HI96801 
là một thiết bị cầm tay chắc chắn, có khả năng chống 
nước, được thiết kế từ nhiều năm kinh nghiệm của  đội 
ngũ Hanna Instruments với tư cách là nhà sản xuất 
dụng cụ phân tích.
HI96801 là một dụng cụ quang học sử dụng phép đo 
chỉ số khúc xạ để xác định% Brix của đường trong dung 
dịch nước. Cách làm vừa đơn giản vừa nhanh chóng. 
Các mẫu được đo sau khi người dùng hiệu chuẩn đơn 
giản với nước cất hoặc khử ion. Trong vài giây, thiết 
bị đo chỉ số khúc xạ của mẫu và chuyển sang đơn vị 
nồng độ% Brix.
 Máy đo khúc xạ kỹ thuật số HI96801 loại bỏ độ không 
chắc chắn liên quan đến khúc xạ kế cơ học và dễ dàng 
di chuyển để đo tại hiện trường.
Kỹ thuật đo và bù nhiệt độ sử dụng phương pháp 
được khuyến nghị trong sách ICUMSA Methods  
(International Commission for Uniform Methods of 
Sugar Analysis).
Nhiệt độ (tính bằng ° C hoặc ° F) được hiển thị đồng 
thời với phép đo trên màn hình hiển thị mức kép lớn 
cùng với các biểu tượng cho Nguồn điện thấp và các 
mã thông báo hữu ích khác.
Các tính năng chính bao gồm:
• Màn hình LCD hai cấp độ
• Tự động bù nhiệt độ (ATC)
• Dễ dàng thiết lập và lưu trữ
• Hoạt động của pin với chỉ báo Nguồn điện thấp (BEPS)
• Tự động tắt sau 3 phút không sử dụng.
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0.0 đến 85.0 %Brix / 0.0 đến 
80.0 °C  
(32.0 đến 176.0 °F)

Độ phân giải 0.1 %Brix / 0.1 °C (0.1 °F)

Độ chính xác ± 0.2 %Brix /  
± 0.3 °C (±0.5 °F)

Bù nhiệt Tự động giữa  10.0 và  40.0 °C  
(50.0 - 104.0 °F)

Thời gian đo Khoảng 1.5 giấy
Thể tích mẫu 
tói thiểu 

100 µL 

Nguồn đèn Đèn LED màu vàng 
Vỏ ABS
Chất liệu vỏ IP65
Pin 9V / 5000 lần đọc 
Tự động tắt Sau 3 phút không sử dụng 

Kích thước    192 x 102 x 69 mm (7.6 x 4.1x 
2.7”)

Khối lượng 350 g 

Xác định % Brix được thực hiện bằng cách đo chỉ số 
khúc xạ của một dung dịch. Chỉ số khúc xạ là một đặc 
tính quang học của một chất và số lượng hạt hòa tan 
trong đó. Chỉ số khúc xạ được định nghĩa là tỷ lệ giữa 
tốc độ ánh sáng trong không gian trống với tốc độ ánh 
sáng đi qua chất. Một kết quả của tính chất này là ánh 
sáng sẽ bị “gấp khúc”, hoặc thay đổi hướng, khi nó đi 
qua một chất có chỉ số khúc xạ khác nhau. Điều này 
được gọi là khúc xạ
Khi truyền từ một vật liệu có chiết suất cao hơn đến 
thấp hơn, có một góc tới hạn mà tại đó một chùm ánh 
sáng tới không thể khúc xạ nữa mà thay vào đó sẽ bị 
phản xạ khỏi bề mặt. Góc tới hạn có thể được sử dụng 
để dễ dàng tính toán chỉ số khúc xạ theo phương trình:

sin (θcritical) = n2 / n1
Với n2 là chỉ số khúc xạ của môi trường mật độ thấp 
hơn; n1 là chiết suất của môi trường mật độ cao hơn.N
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Đối với HI96801, ánh sáng từ đèn LED đi qua lăng kính 
tiếp xúc với mẫu. Một cảm biến hình ảnh xác định góc 
tới hạn mà ánh sáng không còn bị khúc xạ qua mẫu. 
HI96801 chuyển đổi chỉ số khúc xạ của mẫu thành  
nồng độ sucrose theo đơn vị phần trăm theo  trọng  
lượng, % Brix (còn được gọi là °Brix).

N
GU

YÊN
 LÝ H

OẠT Đ
Ộ

N
G



8 

1. Màn hình LCD
2. Màn hình phụ.
3. Manf hình chính.
4. Phím READ  (Sử dụng để đo)
5. Phím ZERO  (Sử dụng để hiệu 
chuẩn)
6. ON/OFF 
7. Khoang chứa mẫu 

NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG 
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8. Nắp pin
9. Ngăn chứa pin

ĐÁY 
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1. Pin (nhấp nháy khi pin yếu)
2. Màn hình chính (hiển
thị phép đo và tin nhắn lỗi)
3. Biểu tượng máy đang đo
4. SETUP: Thẻ chuẩn nhà máy
5. CAL: Thẻ hiệu Chuẩn
6. Đơn vị đo
7. Chế độ bù nhiệt tự động (nhấp nháy khi nhiệt độ 

vượt quá thang đo 10 – 40oC)
8. Đơn vị nhiệt độ
9. Màn hình phụ (hiển thị giá trị nhiệt độ; nếu nhấp 

nháy nghĩa là nhiệt độ vượt quá thang đo 0 – 80oC

H
IỂN

 TH
Ị M

À
N

 H
ÌN

H
 



10 

• Cầm thiết bị cẩn thận. Không làm rơi rớt.
• Không nhúng thiết bị xuống nước
• Không để nước phun lên bất cứ bộ phận nào của 

máy, trừ lăng kính đo mẫu
• Máy dùng để đo các sản phẩm rượu vang và nho. 

Không để thiết bị hoặc lăng kính vào dung môi sẽ 
làm hỏng thiết bị, bao gồm hầu hết các dung môi 
hữu cơ và dung dịch cực kỳ nóng hoặc lạnh.

• Các hạt tạp chất trong mẫu có thể gây xước lăng 
kính. Thấm và rửa khoang đựng mẫu với nước cất 
giữa các lần đo.

• Dùng pipet nhựa để chuyển các mẫu thử. Không 
dùng dụng cụ kim loại như kim tiêm, thìa hoặc nhíp 
vì có thể làm xước lăng kính.

• Để giảm bớt những ảnh hưởng của sự bay hơi hoặc 
hấp thụ nước khi đo, lăng kính và mẫu nên được 
phủ bằng một lớp bọc nhựa.
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3. Nhấn ZERO. Nếu không có thông báo lỗi xuất hiện, 
đơn vị trên máy là đơn vị hiệu chuẩn (xem phần 
Các lỗi thường gặp)
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Nên hiệu chuẩn máy mỗi ngày, trước khi đo, sau khi 
thay pin mới, giữa các lần đo các mẫu khác nhau hoặc 
khi môi trường thay đổi sau lần hiệu chuẩn gần nhất.
1. Nhấn ON/OFF rồi thả nút. Hai màn hình kiểm tra 

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.

 Lưu ý: Nếu mẫu ZERO bị ảnh hưởng bởi ánh sáng 
mạnh như ánh sáng mặt trời hay từ một nguồn 
sáng mạnh nào đó, nên dùng tay che mẫu hoặc 
đưa vào bóng tối khi hiệu chuẩn.

 Lưu ý: Màn hình 0.0 sẽ hiện đến khi mẫu được đo 
hoặc tắt máy

2. Dùng pipet nhựa cho một ít nước cất hoặc nước 
khử ion vào khoang đựng mẫu. Đảm bảo lăng kính 
đã được phủ hoàn toàn.
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O Đảm bảo máy đã được hiệu chuẩn trước khi đo.

1.Nhẹ nhàng lau lăng kính và khoang đựng mẫu bằng 
khăn giấy mềm. Cẩn thận tránh gây xước lăng kính. 
Làm khô bề mặt hoàn toàn. Máy đã sẵn sàng đo mẫu
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 4. Nhẹ nhàng thấm hết nước mẫu ZERO bằng khăn 
giấy mềm. Cẩn thận tránh gây xước lăng kính. Làm 
khô bề mặt hoàn toàn. Máy đã sẵn sàng đo mẫu.

 Lưu ý: Nếu tắt máy thì hiệu chuẩn sẽ bị mất
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Lưu ý: Giá trị đo cuối cùng sẽ được hiển thị cho 
đến khi mẫu tiếp theo được đo hoặc thiết bị được 
tắt. Nhiệt độ sẽ được cập nhật liên tục.
 Lưu ý: Thẻ ATC nhấp nháy và bù nhiệt độ tự động 
bị vô hiệu hóa nếu nhiệt độ vượt quá phạm vi 
10- 40°C/50-104°F.
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4. Lấy mẫu ra khỏi mẫu tốt bằng cách thấm bằng 
khăn giấy mềm
5. Dùng pipet nhựa, tráng lăng kính và mẫu bằng 
nước cất hoặc nước khử ion. Lau khô. Dụng cụ đã sẵn 
sàng cho mẫu tiếp theo.

2. Dùng pipet nhựa nhỏ một ít mẫu vào khoang đựng 
mẫu. Đảm bảo mẫu phủ hoàn toàn lăng kính

3. Nhấn READ. Kết quả đo được hiển thị theo đơn vị 
được chọn.

 Lưu ý: Nếu nhiệt độ của mẫu khác với nhiệt độ của 
thiết bị, hãy đợi khoảng 1 phút để cân bằng nhiệt
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Lưu ý: Dung dịch trên 60% Brix cần được khuấy 
mạnh hoặc làm nóng trong một bể nước. Lấy dung 
dịch đã được làm nóng ra khỏi bể. Tổng khối lượng 
có thể giảm theo tỷ lệ các vật chứa nhỏ nhưng độ 
chính xác có thể bị ảnh hưởng.

Ví dụ với 25%Brix
%Brix g Sucrose g Nước  g Tổng 
25 25.000 75.000 100.000

Để tạo Dung dịch hiệu chuẩn  Brix, hãy làm theo quy 
trình bên dưới:
• Đặt vật đựng (1 cốc thuỷ tinh hoặc chai nhỏ giọt có 

nắp) lên cân phân tích.
• Chỉnh cân về 0.
• Để tạo ra dung dịch X BRIX, cân X gram Sucrose có 

độ tinh khiết cao (CAS #: 57 - 50 – 1) rồi cho vào vật 
đựng

• Thêm nước cất hoặc nước khử ion đến khi cân đặt 
chỉ số 100 (g).
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Để thay đổi nhiệt độ từ 0C sang 0F và ngược lại, tiến 
hành theo các bước sau:

1. Nhấn và giữ phím ON/OFF liên tục trong khoảng 
15 giây. Màn hình sẽ hiển thị tất cả biểu tượng với 
số model hiện ở màn hình chính và số phiên bản 
ở màn hình phụ. Tiếp tục nhấn ON/OFF

2. Trong khi nhấn giữ phím ON/OFF, nhấn ZERO. 
Nhiệt độ sẽ đổi từ 0C sang 0F và ngược lại.

15 seconds
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TH
AY

 P
IN Để thay thế pin của thiết bị, hãy làm theo các bước 

sau:
• Đảm bảo rằng thiết bị đã tắt.
• Lật ngược thiết bị và tháo nắp pin bằng cách xoay 

ngược chiều kim đồng hồ.

• Tháo Pin ra khỏi khay pin.
• Thay pin 9V mới để đảm bảo quan sát được cực tính.
• Lắp nắp pin sau và vặn chặt bằng cách xoay theo 

chiều kim đồng hồ để gắn.
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Lỗi Mô tả
“Err“ Lỗi phần mềm

Liên hệ kỹ thuật Hanna

“LO“ Mẫu vượt quá thang đo tối 
thiểu cho phép Kiểm tra lại 
mẫu

“HI“ Mẫu vượt quá thang đo tối đa 
cho phép 
Kiểm tra lại mẫu

“LO” cùng 
ký hiệu Cal

Dung dịch dùng để zero máy 
bị sai.
Sử dụng nước cất hoặc nước 
khử ion để zero máy. Nhấn 
ZERO

“HI” cùng ký 
hiệu Cal

Dung dịch dùng để zero máy 
bị sai.Sử dụng nước cất hoặc 
nước khử ion để zero máy. 
Nhấn ZERO

“t LO“ cùng 
ký hiệu Cal

Nhiệt độ vượt quá giới hạn 
tối thiểu ATC khi hiệu chuẩn 
(10oC)

“t HI “cùng 
ký hiệu Cal

Nhiệt độ vượt quá giới hạn tối 
đa ATC khi hiệu chuẩn (40oC)

“Air“ Lăng kính không được che phủ 
hoàn
toàn bởi dung dịch

“ELt“ Quá nhiều ánh sáng khi đo.
Lấy tay che khoang mẫu

“nLt“ Đèn LED có vấn đề
Liên hệ kỹ thuật Hanna

Biểu 
tượng pin  
nháy

Pin yếu dưới 5%
Thay pin mới

Nhiệt độ đo 
được ngoài 
thang (0.0-
80.0oC)

Nhiệt độ đo được nằm 
ngoài thang (0.0 đến 
80.0oC)

ATC nhấp 
nháy 

Thang đo bù nhiệt nằm ngoài 
thang (10.0 đến 40.0oC).

SETUP 
nhấp nháy

Mất hiệu chuẩn nhà máy
 Liên hệ kỹ thuật Hanna
.
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Code Mô tả 

HI4020-11 Dung dịch chuẩn 50% Brix , 10 
mL

HI740157P Pipet nhựa  (20 Cái )

HI740029P  Pin 9V  (10 chiếc)PH
Ụ
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MAN96801   04/17



HI96801 được bảo hành 1 năm đề 
phòng các khiếm khuyết do sản xuất 
và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện 
trong quá trình dùng thiết bị theo đúng 
mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo 
dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành 
bao gồm sửa chữa và miễn phí công 
thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do 
quá trình chế tạo
KHÔNG BẢO HÀNH NẾU KHÔNG CÓ 
PHIẾU BẢO HÀNH và các hư hỏng do 
thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện 
tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng 
máy như yêu cầu
Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy 
liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý 
khách. Nếu trong thời gian bảo hành, 
hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số 
seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa 
chữa không có trong chế độ bảo hành, 
quý khách sẽ được thông báo các cước 
phí cần trả. Trường hợp gửi trả thiết bị 
về Hanna Instruments, trước tiên lấy 
mẫu số cho phép gửi trả sản phẩm từ 
trung tâm dịch vụ khách hàng, sau đố 
gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi 
hàng trước.
Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần 
đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng 
an toàn.

Hanna Instruments đăng ký quyền sửa đổi thiết 
kế, cấu trúc và hình dáng sản phẩm mà không cần 

báo trước.

Bảo 
hành
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