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Návod k obsluze 
 
 

 
 

HI 839800 

 

Termoreaktor 
s kapacitou 25 kyvet 
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Vážený zákazníku, 
Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento 
návod k obsluze. V případě, že potřebujete další informace, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@hanna-
instruments.cz. 
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Technická specifikace 
 
Reakční teplota  105 nebo 150°C 
Stabilita teploty  ±0,5°C 
Teplotní rozsah  -10 až 160°C 
Přesnost   ±2°C (při 25°C) 
Kapacita   25 kyvet 16x100 mm (1 pro referenční teploměr) 
Doba zahřívání  10 – 15, v závislosti na zvolené teplotě 
Provozní režim  měřený (0 – 180 min) nebo volný 
Prostředí  5 – 50°C 
Napájení   HI 839800-02, 230V; 50Hz; 250W 
Rozměry   190x300x95 mm 
Hmotnost  cca 4,8 kg 

Úvodní kontrola 
 
Vyjměte přístroj z obalu a ujistěte se, zda během dopravy nedošlo k poškození přístroje. Objevíte-li nějakou škodu, ihned na 
ni upozorněte svého prodejce. 
HI 839800 je dodáván se: 
 
- síťovým kabelem 
- návodem k použití 
 
Poznámka: Obal uschovejte. V případě reklamace musíte přístroj vrátit v původním obalu. 
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Popis přístroje 
 

 
 

1.   Ohřívací blok na 25 kyvet 
2.   LED indikátor napětí; svítí zeleně, pokud je zadní vypínač v pozici ON 
3.   Indikace teploty povrchu; bliká červeně, jestliže teplota bloku překročí 50°C 
4.   Indikátor ohřevu; svítí žlutě pouze v případě, že je přístroj zapnut; bliká, když přístroj udržuje stabilní teplotu 
5.   Tlačítka pro nastavení reakčního času 
6. Tlačítka pro výběr teplotního programu 105°C/150°C 
7.   START; pro spuštění zvoleného programu nebo spuštění časovače po vložení kyvet do reaktoru 
8.   STOP; zastavení procesu nebo časovače 
9.   LCD displej 
10.  Hlavní vypínač 
11. Napájení 230 VAC 
12. Pojistka 
 
 

Provozní režimy 
 

• Pohotovostní; v tomto režimu přístroj měří a zobrazuje teplotu bloku a zprávu o požadované teplotě a reakční době 
• Zahřívací; po spuštění tlačítkem START se reaktor zahřeje na požadovanou teplotu. Po jejím ustálení oznámí 

zvukovým signálem možnost vložit kyvety. Stisknutím START se spustí odpočítávání času. Konec cyklu opět 
oznámí zvukový signál, přístroj se vypne a začne chladit. Ohřívání lze kdykoliv přerušit stiskem STOP. 
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Chybová hlášení 
 
 
Nízká teplota: Zobrazí se během nahřívání. 
 
 
 
 
 
 
Vysoká teplota: Pokud překročí nastavenou teplotu. Vyčkejte na ochlazení. 
 
 
 
 
Funkční porucha: Zobrazí se, pokud je přístroj zapnut déle jak 5 min a teplota nestoupá. 
 
 
 

 
 
Horký povrch: Pokud teplota bloku překročí 50°C. 
 

Uvedení do provozu 
 

• Reaktor umístěte na rovný stůl. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. 
• Připojte do správně uzemněné zásuvky.  
• Hlavní vypínač přepněte do polohy ON a vyčkejte, až se zobrazí teplota. 

Výběr teploty 
 
Reaktor má předdefinovány 2 teplotní profily: 

o 105°C 
o 150°C 

Zvolení profilu: 
• Po zapnutí přístroje se na okamžik zobrazí všechny segmenty displeje a potom aktuální teplota. Nastavený reakční 

čas a teplota se zobrazí na spodním řádku. 
 

 
 

• Tlačítkem 105/150 °C zvolte požadovanou teplotu. 
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Nastavení času 
 
 

• Šipkami snižte nebo zvyšte čas reakce. 
 

 
 

• Pokud program nespustíte do 10 sekund, zobrazí se: 
 

 
 
 

Měření 
 

• Režim zahřívání spustíte tlačítkem START. Rozsvítí se žlutá kontrolka. Na displeji se bude zobrazovat aktuální 
teplota a teplota nastavená. 
 

 
 

• Přístroj se zahřívá 10-15 minut v závislosti na zvolené teplotě. 
• Po dosažení teploty a jejím ustálení se ozve zvukový signál a můžete vložit kyvety. Stisknutím tlačítka START 

zapnete časovač. 
 
 
 
 
 
 
 

• Přístroj zobrazí aktuální teplotu a ve spodním řádku střídavě nastavené hodnoty teploty a času. 
 
Poznámky: 
 

o K ochraně obsluhy před odstřikujícími činidly v případě, že by kyveta praskla, doporučujeme použít 
bezpečnostní štít (HI740217). 

o Neumisťujte reaktor do blízkosti zdroje tepla nebo chladu. Ovlivníte tím tepelnou stabilitu přístroje. 
o Aby byl umožněn přenos tepla z kovového bloku do kapaliny v kyvetách, je teplota bloku o několik °C 

vyššší, než nastavená. 
o Po vložení studených kyvet se teplota bloku na několik minut o několik stupňů sníží. 
o Pro kontrolu teploty bloku lze použít externí nerezový teploměr. 
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• Po vložení kyvet spusťte časovač tlačítkem START. 
  
  
  
  
  
  

• Indikátor ohřevu bude signalizovat zap/vyp a udržovat konstantní teplotu. 
• Po dosažení nastaveného času se zobrazí „DONE“. Ohřev se vypne a vzorky jsou připraveny k vyjmutí. 

 
 
 
 
 
 

Údržba 
 
Reaktor udržujte čistý. Veškeré uniklé roztoky ihned setřete. 
Nedotýkejte se topného bloku, dokud si nejste jisti, že je ochlazen. 
Pokud se některé činidlo náhodně dostane do ohřívače bloku, odpojte jej od napájení, nechte reaktor vychladnout a pak blok 
vyčistěte. 
Pokud by došlo k přehřátí, reaktor se automaticky vypne a všechny LED indikátory zhasnou. Obraťte se na svého 
prodejce nebo na nejbližší Hanna servisní středisko údržby. 
 
Výměna pojistky: Vždy použijte jen správný typ a rozsah. 

• Přístroj vypněte a odpojte ze sítě. 
• Sejměte ochranný kryt pojistky. 
• Vyměňte pojistku (2A). 
• Před zapnutím přístroje vraťte zpět kryt. 

Příslušenství 
 
HI151-00  Elektronický teploměr (°C) 
HI740216 Stojan pro chlazení kyvet (pro 25 ks) 
HI740217 Ochranný štít 

 

Záruka: 
 
Na přístroj HI 839800 poskytuje společnost Hanna Instruments záruku 2 roky na vady materiálu  
a výrobní vady. Tato záruka se vztahuje na bezplatnou opravu nebo výměnu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené 
nehodou, nesprávným používáním a manipulací nebo nedodržením předepsané údržby. 
V případě reklamace postupujte v souladu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Hanna Instruments 
Czech, které jsou zveřejněny na adrese www.hanna-instruments.cz. Požadujete-li servis nebo údržbu, obraťte se na svého 
prodejce. 
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Doporučení pro uživatele 
 
Před použitím tohoto přístroje se ujistěte, že je zcela vhodný do prostředí, kde je používán  
a pro prováděné aplikace. 
Jakékoliv změny na přístroji provedené uživatelem omezují nárok na záruku. 
 
Hanna Instruments si vyhrazuje právo na úpravu konstrukce, vzhledu a technických parametrů svých produktů bez 
předchozího upozornění. 

Konec životnosti přístroje: 
Prosím nevyhazujte toto elektrozařízení do komunálního odpadu. Když Vám přístroj doslouží, můžete jej 
předat k ekologické likvidaci společnosti Hanna Instruments Czech nebo do sběrného dvora zapojeného 
do REMA Systému (http://www.remasystem.cz). 


