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Vážený  
zákazníku

Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od společnosti  
Hanna Instruments.

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod  
k obsluze.

V případě, že potřebujete další informace, neváhejte nás kontak-
tovat na e-mailové adrese  
info@hanna-instruments.cz.

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu vlastníka autor-
ských prav je zakázáno reprodukovat a kopírovat celek nebo část 
produktů., Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895 , 
USA.
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Evidence 
zboží

Vyjměte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda během přepravy ne-
došlo k jeho poškození. Sejměte z přístroje ochrannou fólii. Po-
kud objevíte nějakou škodu, ihned upozorněte svého prodejce.

Součástí dodávky je:  

Multimetr Edge
Stojan na stůl
Nástěnný držák
Stojan na elektrody
USB kabel 
Síťový adapter
Návod
Certifikát kvality

Jednotlivé modely obsahují:

    HI2020 (pH)     HI2030 (EC)   HI2040 (DO)
HI11310: Digitální 
pH elektroda s inte-
grovaným teplotním 
čidlem

HI763100: Digitál-
ní 4-elektrodová 
vodivostní sonda s 
integrovaným tep-
lotním čidlem

HI764080: Digitál-
ní polarografická 
kyslíková sonda 
s integrovaným 
teplotním čidlem

pH 4.01, 7.01 & 
10.01 pufry v sáčku

1413 μS/cm a 12.88 
mS/ cm vodivostní 
standardy v sáčku

HI7041S elektrolyt 
pro HI764080 DO 
sondu

HI700601 Čisticí roz-
tok pro všeobecné 
použití

2 DO membrány 
pro HI764080 DO 
sondu, 2 náhradní 
O-kroužky

Poznámka: Uschovejte si všechny obaly od přístroje, dokud se 
nepřesvědčíte, že přístroj funguje správně. Veškeré vadné zboží 
vraťte v originálním obalu s příslušenstvím.

Bezpečnostní  
opatření

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, zda je zcela vhodný pro 
vaši konkrétní aplikaci a do prostředí, ve kterém je použit.
Provoz tohoto přístroje může způsobit nepřijatelné rušení jiným 
elektronickým zařízením, proto je potřeba, aby uživatel podnik-
nul všechny nezbytné kroky k nápravě rušení. Jakékoliv změny 
provedené uživatelem na dodané zařízení může zhoršit EMC vý-
kon tohoto zařízení.

Aby se zabránilo poškození nebo požáru, nedávejte přístroj do 
mikrovlnné trouby. Pro bezpečnost vaši a přístroje, nepoužívejte 
ani neskladujte přístroj v rizikovém prostředí.
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4 Popis přístroje

Obecný 
popis

edge™ umožňuje uživateli rychlé a přesné měření běžných labora-
torních parametrů pomocí jedné z Hanna edge™ digitálních sond 
pro měření pH, vodivosti (EC) a rozpuštěného kyslíku (DO). Jed-
notlivé digitální sondy mají svá sériová čísla a jsou identifikovány 
multimetrem. Hned po připojení k přístroji jsou připraveny k mě-
ření jejich jednotlivých parametrů spolu s teplotou.

Jednoduché uživatelské rozhraní vám umožní přizpůsobit edge™ 
přesně podle vašich požadavků na měření. Intuitivní dizajn zjed-
nodušuje nastavení, kalibraci, měření, záznam dat a přenos dat na 
USB flash disk nebo do počítače. edge™ nabízí také základní pro-
vozní režim (Basic mode), který zjednodušuje nastavení měření a 
je užitečný pro mnoho běžných aplikací. Každý detail funkce a mě-
ření je navržen tak, aby vám dal „výhodu“ v technologii měření.

edge™ je univerzální v mnoha směrech. Tenký přístroj a sondu lze 
použít buď jako přenosné zařízení (s pomocí jeho dobíjecí bate-
rie), nebo použít ve stolních nebo nástěnných držácích (které také 
přistroj nabíjejí) jako do sítě napojený laboratorní přístroj.

Popis  
přístroje

Pohled zepředu

1. LCD displej
2. Kapacitní dotyková klávesnice 
3. 3 mm jack vstup pro edge™digitální sondy
4. Nahoře umístěné ON/OFF tlačítko 
5. Micro USB připojka pro napájení nebo PC rozhraní 
6. Standardní USB přípojka pro přenos dat na USB flash disk
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Popis  
přístroje

Pohled zepředu 
a z boku

Pohled s vrchu 
a ze spodu

Kontakty pro síťové 
napájení ze stojanu

• Elegantní, jednoduchý, intuitivní dizajn
• Integrované hodiny a datum
• Nastavitelné rozlišení pro pH a EC měření 
• Automatické rozeznání parametrů 
• GLP klávesa 
• GLP Data součástí uložených dat
• Základní režim pro jednoduché operace 
• Zjednodušený přenos dat do PC
• Výdrž baterie až 8 hodin při použití jako přenosné zařízení
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Popis sond

Sondy

     pH elektroda  EC sonda  DO sonda

• Přímý přenos měřeného signálu pro stanovení bez šumu 
• Podpora automatického rozpoznání senzoru
• Ukládání specifických kalibračních dat z poslední kalibrace 
• Jsou vyrobeny z materiálů vhodných pro použití v chemické 
   analýze
• Mají integrované měření teploty
• Zabudovaný 3 mm jack výstup
• Unikátní sériové číslo v každé sondě pro sledovatelnost
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Funkce 
kláves

1. CAL/MODIFY – Pro vstup a výstup z režimu kalibrace. V SETUP 
menu pro vstup do nastavení 
2. GLP/CFM – Zobrazí GLP informace kalibrace. V SETUP menu 
potvrzení změn v nastavení. Při kalibraci potvrzení kalibračních 
bodů 
3. RANGE/→- Nastavení rozsahu měření. V SETUP pohyb dopra-
va v seznamu výběru. Při zobrazení uložených dat (RCL) ukáže 
GLP data pro danou hodnotu.
4. SETUP/CLR - Pro vstup a výstup ze SETUP menu. Během kali-
brace vymaže předchozí data kalibrace. Při zobrazení uložených 
dat vymaže danou hodnotu. 
5.↑ / ↓ Pro pohyb v menu SETUP menu. Změna volby při úpra-
vě nastavení v SETUP menu. 
6. RCL – Zobrazí uložená data nebo využití pamětí v%. 
7. LOG – Ulozí hodnoty při manuální (uložení na vyžádání) nebo 
manuální (uložení při stabilitě) log nebo spustí/vypne kontinuál-
ní ukládání. 

Poznámka: Můžete zvýšit/ snížit rychlost ke změně hodnoty  
parametru. 
Postupujte takto: 
Zmáčkněte a podržte klávesu ↑ nebo ↓, potom posuňte  
prst směrem k dvojitému hrotu ke zvýšení rychlosti změny.

Posuvná 
 plocha
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Průvodce 
ukazateli

1. Ukazatel režimu (modu)
2. Ukazatel potvrzení
3. Stav USB připojení 
4. Diagnostika pH electrody
5. Symbol elektrody 
6. Symbol stavu baterie 
7. Ukazatele šipek, rozsvítí se v případech,  
           kdy je možno použít klávesy nahoru/dolů 
8. Použité pH pufry ke kalibraci 
9. 3. LCD řádek, zobrazování zpráv 
10. Popisky
11. 2. LCD řádek, měření teploty 
12. Jednotky teploty
13. (Ne)automatická teplotní kompenzace 
14. 1. LCD řádek, měřená hodnota
15. Jednotky měření
16. Indikátor stability 

Třetí řádek displeje je vyhrazen pro zprávy. Uživatel si může bě-
hem měření vybrat požadovanou zprávu použitím ↑ ↓ kláves. 
V možnosti výběru jsou datum, čas, kalibrační data, nabíjení 
baterie nebo řádnou zprávu. Pokud se během měření vyskyt-
ne chyba nebo změní stav ukládání, ve třetím řádku se zobrazí 
příslušné hlášení.



Montáž a nastavení

Montáž 
edge™
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Hlavní operační mody edge™ jsou nastavení, kalibrace, měření, 
záznam dat a export dat. Následujte tento hlavní nástin kroků, 
které vám pomohou začít. Dané postupy a mody jsou postupně 
popsané v tomto návodě.

1. Seznamte se s dizajnovými prvky tohoto unikátního přístroje. 
2. Podle toho kde a jak budete přístroj používat, nainstalujte  
    stolní stojan nebo nástěnný držák v čistém prostředí nedaleko  
    zdroje napájení. 
3. Zapněte edge™ pomocí ON/OFF tlačítka umístěného na vrchu. 
4. Zapojte elektrodu potřebnou k měření. 
5. Nastavte měřící parametry potřebné pro vaše měření 
6. Nakalibrujte elektrodu/sondu. 

Můžete začít s měřením.
Montáž stolního stojanu

Vložte rameno držáku elektro-
dy do sloupku na otočné zá-
kladně.

Připojte konektor sondy do zá-
suvky umístěné ve spodní části 
přístroje.

Zasuňte edge™ do stojanu. 
Umístěte kabel sondy za držák. 
Vložte elektrodu/sondu do dr-
žáku na elektrody a zajistěte 
kabel do svorek.

Svorky na kabel

Rameno držáku 
elektrody

Stojan přístroje

Připojte kabel napájecího adap-
téru do zadní zásuvky stolního 
stojanu. Po zapojení do sítě 
ověřte, zda se na přístroji zob-
razuje ikona nabíjení baterie.

Montáž nástěnného držáku

Vyberte vhodné místo na zdi. 
Použijte vrtací schéma k navr-
tání děr (použijte hmoždinky 
Ø2,5 mm).
Připevněte nástěnný držák po-
mocí přibalených šroubů. Na-
saďte kryty na hlavičky šroubů.



Montáž 
edge™
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Připojte kabel napájecího adaptéru do 
zásuvky umístěné na spodku nástěnné-
ho držáku.

Připojte konektor sondy do zásuvky  
umístěné ve spodní části edge™.
Zasuňte edge™ do nástěnného stojanu. 
Po zapojení do sítě ověřte, zda se na pří-
stroji zobrazuje ikona nabíjení baterie.

Připojení zdroje

Připojte micro USB konektor do USB 
vstupu na stojanu nebo do micro USB 
vstupu na edge™. Zapojte adapter do 
elektrické zásuvky. edge™ může být také 
napájen připojením USB kabelu přímo 
do počítače.

Poznámka: edge™ je dodáván se zabu-
dovanými dobíjecími bateriemi, které 
zajišťují zhruba 8 hodin nepřetržitého 
provozu. Kdykoliv je edge™ připojený ke 
zdroji nebo k počítači, baterie se nabíjí.

Připojte kontektor elektrody/sondy do 
vstupu umístěném na spodní straně 
edge™.  
Ujistěte se, že konektor je dostatečně 
zapojený. 

V případě, že je sonda rozpozná-
na, na displeji se zobrazí zpráva  
“CONNECTING”.

V případě, že je sonda není rozpoznána, 
na displeji se zobrazí zpráva“NO PROBE”.

Připojení  
elektrod & 

sond
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Obecné 
nastavení

Následující parametry jsou zobrazeny při kterékoliv zapojené mě-
řicí sondě a zůstávají nezměněny při přehození na jiný typ sondy. 
Jenom tyto parametry se zobrazují, když není připojená žádná 
sonda. Parametry jsou uvedeny v následující tabulce s možnostmi 
a výchozím nastavením. Parametry jsou přístupné zmáčknutím 
tlačítka SETUP. Projíždějte přes parametry použitím šipek ↑ a ↓. 
Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko MODIFY. Parametr může 
být změněn pomocí šipek →, ↑ a ↓. Zmáčkněte CFM pro potvr-
zení změny. Pro opuštění nastavení zmáčkněte SETUP.

Parametr Popis Možnosti Výchozí Základní 
režim*  

(EC a pH) 

*Viditelné 
pouze při pro-
pojení s PC.

Nastavení ukládá-
ní dat do edge™ 
nebo exportovaní 
do PC.

Log on edge™ (ukládání do 
edge™) nebo Export to PC 
(export do PC)

Log on 
edge™

Dostupné

Log (Ukládání) Výběr ze třech 
typů ukládá-
ní: Manuální, 
Manuální při 
stabilní hodno-
tě (dostupné 3 
typy nastavení), 
nebo kontinuální 
ukládání měření v 
nastavitelném ča-
sovém intervalu.

Manual Log (Manuální 
ukládání)
Stability Log (Při stabilní 
hodnotě): Fast (Rychlé), 
Medium (Střední), Accurate 
(přesné vyhodnocení); 
Interval Log (kontinuální): 
Seconds: 5, 10, 30;
Interval Log Minutes: 1, 2, 
5, 15, 30, 60, 120, 180. 

Interval 
(5 Sec) 

Manual 
log 
nebo 
Stability 
log: Me-
dium 

Set Calibration 
Expiration 
Warning 
(Upozornění 
vypršení kalib-
race)

Přístroj bude 
zobrazovat zprávu 
“CAL DUE” když 
vyprší nastavený 
čas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dnů nebo 
OFF

Nedo-
stupné

Probe Specific (Specifické pro sondu)   
                             Parametry nastavení pro jednotlivé sondy se zobrazuji zde. 

Set Date
(Nastavit 
datum) 

Nastavení aktu-
álního datumu, 
zobrazení v ISO 
formátu.

YYYY/MM/DD Date Set 
date

Dostupné

Set Time
(Nastavit čas)

Nastavení 
aktuálního času, 
zobrazení v ISO 
formátu.

24hr:MM:SS Time Set 
time

Dostupné
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Parametr Popis Možnosti Výchozí Základní 
režim*  

(EC a pH) 

Set Auto Off 
(Automatické vypí-
nání)

Přístroj se automaticky 
vypne pokaď se během na-
staveného času nezmáčkne 
žádné tlačítko a přístroj 
není v režimu kontinuální-
ho ukládání nebo kalibrace. 
Používá se na šetření 
baterie.

5, 10, 30, 
60 Min 
nebo Off 

10 Min Dostupné

Sound
(Zvuky)

Pokud je zapnuto, krátce 
pípne při zmáčknutí tlačít-
ka nebo potvrzení klaibrace 
a dlouhý tón při zmáčknutí 
špatného tlačítka

On nebo 
Off

On Dostupné

Temperature Unit
(Jednotky teploty)

Zobrazuje a ukládá teplotu 
v jednotkách °C nebo °F

ºC nebor ºF ºC Dostupné

LCD Contrast Umožňuje úpravu kon-
trastu displeje pro různé 
světelné podmínky

1 až 8 3 Dostupné

Flash Format
(Formátování USB)
Viditelné pouze při 
potížích s ukládáním 
na USB. 

Umožňuje naformátování 
USB disku.

On nebo 
Off

OFF Dostupné

Message Transition
(Zobrazování zpráv) 

Uživatel si může nastavit, 
jak se mu budou zobrazo-
vat zprávy ve 3. řádku.

Word scroll 
messages 
(posun po 
slovech)
Nebo
Letter scroll 
messages 
(posun po 
písmenech) 

Letter 
scroll 
mess-
ages

Dostupné

Reset Config To 
Default
(Obnovení výchozího 
nastavení)

Při potvrzení změní všech-
ná nastavení na výchozí 
(viz sloupec Výchozí)

Dostupné: Obnoví  
s vypnutím Základ-
ního režimu.

Instrument 
Firmware/ Probe 
Firmware

Zobrazuje verzi firmwaru 
přístroje. Pomocí tlačítka 
→ se zobrazí firmware 
sondy (pokud je připojena) 
a diagnostika  pro řešení 
problémů.

(Jenom pro 
zobrazení)

Aktuál-
ní verze 
firm-
ware.

Dostupné

Meter ID 4 místné numerické Volitelné 
uživatelem

0000 Dostupné

Poznámka: Parametry, které jsou zobrazeny šedě, jsou viděny pouze za speciálních 
podmínek.
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Základní 
režim

edge™ nabízí základní provozní režim, který optimalizuje nasta-
vení pro měření pH a EC měření a je vhodný pro mnoho běžných 
aplikací. Základní pH nastavení snižuje výběr parametrů na zá-
kladní sadu. Přístroj limituje kalibraci pH na 5 standardních pufrů 
(6.86, 7.01, 4.01, 9.18 a 10.01). Všechna pH měření se budou 
zobrazovat, ukládat a exportovat v rozlišení 0.01 pH. Kontinu-
ální ukládání je eliminováno. Manualní ukládání a ukládání při 
stabilitě jsou stále funkční. Nezobrazují se grafy pH CONDITION, 
RESPONSE, na obrazovce se zobrazují jenom „základní“ hodnoty 
měření s pH a teplotou. Základní EC nastavení snižuje výběr pa-
rametrů na 3. Přístroj upraví nastavení na běžné parametry a au-
tomaticky mění rozsah. Základní EC měření může být použito na 
měření vodivosti a rozpuštěných látek (TDS). Měření salinity není 
dostupné. Kontinuální ukládání je taktéž eliminováno. Manualní 
ukládání a ukládání při stabilitě jsou stálé funkční.

Poznámka: Funkce  
ukládání•  Při nabíjení edge™ přes PC, je potřeba nastavit v SETUP parametr na 

 “LOG ON EDGE”. 
•  Do paměti edge™ může být uloženo 1000 záznamů. Tato paměť je  

 sdílená mezi všemi typy měření (pH, EC, DO) a mezi všemi typy uklá- 
 dání (Manuální, ukládání při stabilitě, kontinuální) 

•  Maximální počet záznamů pro kontinuální měření je  
 600 záznamů (pokud je dostupný úložný prostor).

Maximální počet uložených hodnot v jednom 
kontinuálním měření je 100. Pokud se dosta-
ne na 101. hodnotu, zobrazí se zpráva “MAX 
LOTS”. Některé uložené hodnoty budou mu-
set být vymazány. Číslování záznamů je do 
999 a restartuje se, když jsou všechny zázna-
my vymazány. Maximální počet záznamů, kte-
ré mohou být uloženy v manuálním ukládání 
nebo ukládání při stabilitě je 200 záznamů.
Pokud se pamět zaplní během jakéhokoliv 
ukládání, ve 3. řádku se objeví na chvíli zprá-
va “LOG FULL“ a ukládání se zastaví. Displej se 
vrátí na obrazovku měření.
Typ ukládání se mění v SETUP nastavení.
Typy ukládání
Interval je kontinuální ukládání, při kterém se využívá uživatelem 
vybraný časový úsek. (Toto není dostupné v Základním režimu).

Manuálně uložené (log on demand) hodnoty jsou uloženy poka-
ždé, když se zmáčkne tlačítko LOG. Všechny záznamy pro daný 
typ měření jsou uloženy v jednotném souboru Manual lot. Nová 
měření v různé dny se ukládají do toho samého souboru.

Ukládání při stabilitě je uložení, když se po zmáčknutí tlačítka LOG 
dosáhne ustálení hodnoty dle kritéria. Stabilita může být nasta-
vená jako rychlá (fast), střední (medium) nebo přesná (accurate).
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Použijte šipku → pro výběr mezi Interval (kontinuální), Manual 
(manuální), Stability (při stabilitě). Když se zobrazí Interval, pou-
žijte šipky ↑ a ↓ pro nastavení časového intervalu ukládání. Když 
se zobrazí Stability, ↑ a ↓ pro nastavení typu stability.
Při každém uložení se uloži hodnota s kompletní informací GLP, 
včetně data, času, rozsahu, teploty, informace o kalibraci a séri-
ové číslo sondy.
Interval ukládání nastavíte v SETUP menu (Nedostupné pro Zá-
kladní režim). Ukládání spustíte zmáčknutím tlačítka LOG v reži-
mu měření.

Kontinuální ukládání
Zobrazí se zpráva “PLEASE WAIT” následována 
počtem volných míst. Během aktivního uklá-
dání se informace zobrazuji ve třetím řádku. 
V řádku se zobrazuje, do kterého souboru se 
data ukládají a počet dosud uložených hodnot 
měření. Během ukládání se zobrazuje symbol 
“LOG“.

Zmáčknutím tlačítka → během kontinuálního 
záznamu se na displeji zobrazí počet volných 
míst.

Opětovným stisknutím tlačítka LOG se zastaví 
kontinuální záznam. Na pár vteřin se na dis-
pleji zobrazí zpráva “LOG STOPPED“.
Pokud během kontinuálního záznamu dojde 
k poruše sondy, na displeji se bude střídat 
zpráva “OUT OF FREE SPACE” s informacemi 
o záznamu.

Manuální ukládání
Nastavte Manual v SETUP menu. Pro manuál-
ní uložení zmáčkněte během měření tláčítko 
LOG. Na obrazovce se objeví zpráva “PLEASE 
WAIT” následovaná obrazovkou, že měření 
bylo uloženo a číslo uložené hodnoty.

Následně po uložení se ve třetím řádku zobra-
zí počet volných míst. Symbol “LOG” se zobra-
zí ve všech třech obrazovkách.
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Funkce  
ukládání

Správa dat

Ukládání při stabilitě

V SETUP menu vyberte možnost Stability a 
vyberte si kritérium stability měření. V zá-
kladním režimu je dostupná jenom možnost 
Stability Medium. Pro spuštění uložení při 
stabilitě stisknete během měření tlačítko 
LOG.

Na obrazovce se zobrazí zpráva “PLEASE 
WAIT” následovaná zobrazování symbolu sta-
bility, symbolem “LOG” a zprávou “WAITING”. 
Ukládání je možno přerušit znovu zmáčknutí 
tlačítka LOG během zobrazené zprávy “WAI-
TING”.

Jakmile byla splněna nastavená kritéria stabi-
lity, zobrazí se zpráva “SAVED” následovaná 
zprávou o zbývajícím volném prostoru. Sym-
bol “LOG” se bude zobrazovat na všech 4 ob-
razovkách.

Všechna uložená data mohou být v edge™ 
zobrazena zmáčknutím tlačítka RCL. Záznamy 
protokolu jsou seskupeny podle měření (pH, 
EC, DO).

Parametr, který se zobrazí jako první, závisí 
od připojené elektrody/sondy. Displej také 
zobrazuje procento využití paměti. Zmáčkně-
te CFM pro zobrazení uložených záznamů.

Pokud není připojena žádná sonda, použijte 
šipku → pro vybrání vámi požadovaného pa-
rametru. Zmáčkněte CFM pro zobrazení těch-
to uložených záznamů.

Použíjte šipky ↑ a ↓ pro skrolování.
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Pokud při pro daný měřený parametr nejsou 
uložené žádné záznamy, nadispleji se zobrazí 
následující zprávy: 
No Manual Logs (Žádné manuální záznamy)
No Stability Logs (Žádné záznamy s uloženou 
stabilní hodnotou)

Zmáčkněte CFM pro vstup do záznamu a prohlížení uložených 
hodnot. 
Použijte šipky pro pohyb mezi hodnotami. 
Použijte → pro zobrazení GLP data. 
Zmáčkněte CLR a pak CFM při mazání hodnot nebo záznamů. 
Zmáčkněte RCL pro vyjetí ven z prohlíženého záznamu. 
Zmáčkněte RCL pro návrat do obrazovky s měřením.

Smazání hodnoty/záznamu
Zmáčkněte RCL a vyberte záznam. 
Použijte tlačítka ↑ a ↓ pro výběr záznamů 
manuálních/při stabilitě nebo kontinuálního 
záznamu pro vymazání. Na displeji se zobra-
zí “CLEAR MANUAL” pro manuální, “CLEAR 
STAB” pro při stabilitě.

Pro kontinuální záznam se bude zobrazovat 
zpráva “Clear” následovaná vybraným zázna-
mem s blikajícím symbolem “CFM”. 
Použijte šipky pro výběr jiného záznamu. 
Zmáčkněte CFM. Na přístroji se zobrazí 
“PLEASE WAIT”.

Pro jednotlivý interval, použijte tlačítka ↑  
a ↓pro výběr uloženého záznamu. Zmáčkně-
te CFM. Na přístroji se zobrazí “PLEASE WAIT”.
Po smazání vybraného záznamu se zobrazí na 
pár vteřin zpráva “CLEAR DONE”.

Pro smazání jednotlivých hodnot (jenom Manual a Stability), 
vstupte do Manual (Stability) záznamu zmáčknutím CFM když se 
na displeji zobrazí Manual (Stability). Použijte šipky pro výběr zá-
znamu ke smazání a pak zmáčkněte CLR.

Na displeji se zobrazí “CLEAR REC.“ s pořado-
vým číslem hodnoty a blikajícím symbolem 
“CFM”. Pokud je to potřeba, použijte šipky 
pro výběr jiné hodnoty.

Zmáčkněte CFM. Na displeji se zobrazí zpráva “PLEASE WAIT”  
a pak “CLEAR DONE”. Když se smažou jednotlivé záznamy v sou-
boru MANUAL nebo STABILITY, ostatní záznamy se přečíslují, za-
plněním vymazaných míst, ale zůstanou ve stejném chronologic-
kém pořadí.
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Správa datPro smazání všech záznamů v souboru (STABILITY) postupujte, 
jak je popsáno výše u jednotlivých záznamů.

Vyberte složku Manual (Stability) a zmáčkně-
te CLR. Na displeji se zobrazí zpráva ”CLEAR” 
s ”MANUAL” nebo “STABILITY”  a blikajícím 
symbolem “CFM”. Zmáčkněte tlačítko CFM 
pro potvrzení smazání daného souboru (MA-
NUAL nebo STABILITY) nebo všech záznamů. 
Zmáčkněte CLR pro návrat bez mazání.
Číslo záznamu se používá k identifikaci určité sady dat. Čísla zá-
znamu jsou přidělována postupně až do 100, i když jsou některé 
z nich smazána. Celkový počet záznamů, které lze uložit, je 100. 
Jsou-li některé z nich odstraněny (např. 1-50), může být uloženo 
padesát dalších protokolů. Ty budou číslovány 101-150. Záznamy 
jsou přidělovány postupně (za předpokladu dostupné paměti), 
dokud není dosaženo 999. Poté je nutné smazat všechny zázna-
my, aby se mohlo začít číslovat zas od 1.
Smazat vše
Všechny pH záznamy (nebo všechny EC nebo DO záznamy) mo-
hou být smazány najednou. Tato funkce vymaže všechnyl MA-
NUAL, STABILITY a INTERVAL záznamy u nastaveného měřícího 
parametru.

Zmáčkněte RCL. Bude plikat pH, EC nebor DO. 
Použijte → pro výběr měřícího parametru ke 
smazání.

Když bliká měříci parameter a ve zprávě je 
zobrazeno “LOG RECALL”, zmáčkněte CLR. 
Budou se zobrazovat zpráva “CLEAR ALL” 
a měříci parameter s blikajícím symbolem 
”CFM“. Zmáčkněte CFM.

Do ukončení budou blikat zpráva “PLEASE 
WAIT” a procenta průběhu mazání. Proces lze 
opakovat pro ostatní měřící parametry.

Poznámka: Jestli jste CLR zmáčkli omylem, 
zmáčkněte CLR znovu pro návrat bez mazání.
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Uložená data v edge™ mohou být převedena z přístroje na USB 
flash disk pomocí funkce správy dat. Minimální požadavky pro 
flash disk je USB 1.1. Vyberte  pH, EC nebo DO záznam, který 
chcete převést a následujte dole vypsané jednoduché kroky.

Zapojte USB flash disk do USB přípojky umís-
těné na vrchu přístroje. Zmáčkněte RCL a vy-
berte si meřící parameter. Zmáčkněte CFM. 
Vyberte Manual, Stability nebo Interval lots 
použitím tlačítek ↑ a ↓. Zmáčkněte LOG (ne 
CFM). Měl by se zobrazit “USB HOST” symbol 
(zaktivuje se USB výstup).
Zobrazí se zpráva “PLEASE WAIT” následova-
ná zprávou “EXPORT”. Zmáčkněte CFM pro ex-
port vybraných hodnot nebo záznamů. Pokud 
není tlačítko CFM zmáčknuto do 10 vteřin, 
USB výstup se stane neaktivní.

Přistroj zobrazí procenta přenosu.

Procenta se musí dostat na 100%. Vyjměte 
USB flash disk.

Displej se vrátí do vybraného souboru. Pro 
návrat do měření zmáčkněte dvakrát tlačítko 
RCL.

Poznámka: Neodpojujte USB disk v průběhu kteréhokoliv aktiv-
ního přenosu.
Uložená data v edge™ mohou být převedena z přístroje do PC 
pomocí tohoto jednoduchého postupu. Minimální požadovaný 
operační systém je Windows XP.
1. Připojte edge™ k  PC pomocí dodaného micro USB kabelu. 
2. Zapněte the edge™. 
3. Jestli je povoleno “LOG ON EDGE”, jděte do SETUP  
 a změnte to na “EXPORT TO PC”.

Počítač by měl poznat edge jako přensné zařízení. Otevřete slož-
ku pro prohlížení uložených souborů. Soubory jsou uloženy ve 
formátu CSV.
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Rozhraní 
PC & Uklá-
dání

Kontinuální měření jsou označena ve složkách ve složkách pH, EC 
or DO. Tj. PHLOT001, ECLOT002, DOLOT003. 

Mauální ukládání jsou ve složkách PHLOTMAN, ECLOTMAN, DO-
LOTMAN. 

Ukládání při stabilite jsou ve složkách PHLOTSTAB, ECLOTSTAB, 
DOLOTSTAB. Všechny typy stability se ukládají do jedné složky.

Klikněte na požadovaný záznam pro prohlížení dat. 

Poznámka: Pokud se v záznamu objeví C!, elektroda/sonda byla 
použita mimo operační parametr. Pokud se v záznamu objeví C!!, 
tak je poškozené teplotní čidlo.



Základní vs 
Standardní 

pH režim
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 Pro optimální pH měření následujte tyto kroky: 
1. Pochopit výhody a funkce standardních a základních  
 operací. 
2. Nastavte edge™ meter podle konfigurací parametrů. 
3. Kalibrace
4. Meření
“Standardní” pH operace zahrnuje kalibraci do pěti bodů, uži-
vatelské pufry, možnost rozlišení 0.001 pH, plně využít diagnos-
tických funkcí Calibration Check™ (které zahrnují použité pufry, 
stav elektrody, doba odezvy a zprávy ohlašující kontaminaci puf-
ru nebo údržbu pH elektrody v průběhu kalibrace). Další Sensor 
Check™ indikátory jsou dostupné při použití pH elektrod HI11311 
nebo HI12301.
Mezi ně patří kontinuální diagnostika pro detekci, jestli je elek-
troda rozbita nebo referenční rozhraní bylo měřeným vzorkem 
znečištěno nebo zaneseno. Standardní pH operace taktéž zahr-
nuje plnou kapacitu logování včetně kontinuálního, manuálního 
a manuálního při stabilitě.
“Základní” (Basic) pH operace poskytuje zjednodušenou nabídku 
SETUP menu; nejde dělat žádné rozhodnutí kromě samotného 
pH měření. Přístroj bude zobrazovat v rozlišení 0.01 ph a umožňu-
je 3-bodovou kalibraci z následujících pH pufrů; 4.01, 6.86, 7.01, 
9.18 nebo 10.01. Calibration Check™ a Sensor Check™ funkce 
jsou omezeny jenom na zprávy během kalibrace. Připomínání ka-
librace není dostupné. GLP bude pořád poskytovat offset, slope, 
použité pufry a datum kalibrace. Základní pH operace obsahuje 
manuální ukládání a ukládání při stabilitě (střední nastavení).
Poznámka: Při přechodu mezi standardním a základním měře-
ním se vymažou předchozí data kalibrace. Zobrazí se upozornění 
s výzvou k nové kalibraci.
Hlavní rozdíly mezi Standardním a Základním režimem jsou tabe-
lovány níže.

Standard Basic*
Kalibrace 5 bodů včetně 2 uživatel-

ských pufrů
3 body

Diagnostika Cal Check™ funkce 
Sensor Check™ funkce 
Chybové hlášky
GLP 

Základní chybové hlášky 
Základní GLP 

Typy ukládání Manuální 
Manuální při stabilitě 
Kontinuální 

Manuální 
Manuální při stabilitě

Doporučené pH elektrody: HI 11310, HI 12300 
HI 11311, HI 12301 
HI 10530, HI 10430 

HI 11310* 
HI 12300 

* Všechny elektrody pracují v tomto režimu, ale diagnostiky a 
všechny pufry nebudou dostupné.
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Konfigu-
race pH 
metru

Operace pH metru se nastavují v SETUP menu s připojenou pH 
sondou. Parametry - specifické parametery budou viděny vstu-
pem do menu. Pokud je Basic mode (Základní režim) nastaveno 
jako “On” (zapnuté), seznam pH parametrů se nebude zobrazo-
vat. Podívejte se na popis základního režimu předtím, než se bu-
dete rozhodovat jak nastavit přístroj.

Parametr Popis Mož-
nosti

Vý-
chozí

Základní 
režim

Basic Mode
(Základní režim)

Když je “On”, je dostupná 
limitovaná sada parametrů a 
kalibračních pufrů.

Off nebo 
On

Off Dostupné

Information
(Informace)

Vizuální indikace použitých 
pufrů, Stav elektrody a Čas 
odezvy jsou stanoveny a zob-
razeny při kalibraci na pufru 
7 a 4 a/nebo 10.

Off nebo 
On

Off Použité pufry, 
stav elektrody 
a časy odezvy 
se nezobrazují.

First Custom 
Buffer
(První volitelný 
pufr)

Když je “On”, umožňuje uži-
vateli vložit vlastní hodnotu 
pH pufru používanou během 
kalibrace.

Off nebo 
On

Off Nedostupné

Second Custom 
Buffer
(Druhý volitelný 
pufr)

Když je “On”, umožňuje 
uživateli vložit druhou vlastní 
hodnotu pH pufru používa-
nou během kalibrace.

Off nebo 
On

Off Nedostupné

First Calibration 
Point
(První kalibrační 
bod)

Umožňuje uživateli si vybrat, 
který první bod kalibrace 
bude použit.

Offset 
nebo 
point

Offset Offset

Resolution
(Rozlíšení)

Umožňuje uživateli si vybrat 
rozlíšení 0.01 a 0.001 pH.

0.01 
nebo 
0.001 
pH

0.01 
pH

nedostupné 
(automatický 
používá rozlí-
šení 0.01 pH).

Set Out Of Calib-
ration Range
(Nastavení kalib-
račního rozsahu)

Když je “On”, měření mimo 
kalibrační rozsah zobrazí 
zprávu s upozorněním.

Off nebo 
On

On Nedostupné, 
Nezobrazí 
žádné chybové 
hlášky.

pH provoz v standardním režimu nabízí plnou funkci edge™ me-
tru. To zahrnuje 7 standardních pufrů a dva uživatelské. Pět pH 
pufrů může být použito ke kalibraci.
Přístroj by měl být překalibrován když: 
 • Jsou požadovány vysoká přesnost a ověření sondy. 
    pH elektroda je nahrazena. 
 • Alespoň jednou týdně. 
 • Po měření agresivních vzorků. 
 • ”CAL DUE” je zobrazeno na 3. řádku displeje.
Pokaždé když kalibrujete přístroj, použijte vždy čerstvé pufry a 
proveďte dle potřeby údržbu elektrody. Doporučuje se použít ka-
librační pufry, které pokryjí pH vzorku.

Kalibrace pH



Kalibrace 
pH
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Příprava
Nalijte malé množství pufrů do čistých kádinek. Pokud možno, 
použijte plastové pro zamezení EMC interferencí. 
Pro přesnější kalibraci a pro minimalizaci kontaminace použijte 2 
kádinky pro každý pufr. Jednu pro oplach a druhou pro kalibraci. 
Pokud budete měřit v kyselém rozsahu, použijte jako první pufr 
7,01 nebo 6,86 a jako druhý 4,01 (nebo 3,00*). Pokud budete mě-
řit v zásaditém (alkalickém) rozsahu, použijte jako první pufr 7,01 
nebo 6,86 a jako druhý 10,01 nebo 9,18.

Postup
Kalibrace může být provedena až podle pěti bodů. Pro přesné 
měření se doporučuje minimálně tříbodová kalibrace. Kalibrační 
pufr se může vybrat ze seznamu kalibračních pufrů, který obsa-
huje uživatelské pufry a standardní pufry:

pH 1,68, 4,01 (pH 3,00*), 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 a 12,45.

* pH 3.00 je viditelné jenom při použití specifických elektrod  
a nahradí hodnotu pH pufru 4,01.

Uživatelské pufry umožňují uživateli kalibrovat na pufr rozdílný 
od standardních pufrů. Dva uživatelské pufry můžou být nastave-
ny v SETUP menu. Viz stranu 30 pro víc informací o uživatelských 
pufrech. 
Přístroj automaticky přeskočí pufry použité během kalibrace a 
pufry, které jsou v rozlišení ±0,2 pH kolem použitých pufrů na ka-
libraci.

Ponořte pH elektrodu cca 3 cm (1 ¼ ") do roztoku pufru a zamí-
chejte. Stiskněte CAL pro vstup do kalibrace.

Zobrazí se symbol “CAL”  a na třetím řádku LCD 
se zobrazí “7.01” Pufr. Pokud potřeba, použij-
te šipky pro výběr jiné hodnoty pufru. Zobrazí 
se “(symbol přesýpacích hodin)” se symbolem 
“STIR” a bude blikat zpráva “WAIT” dokud se 
neustálí hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž vybraného 
pufru, začne blikat symbol “CFM”. Zmáčkněte 
CFM pro potvrzení kalibrace.

Nakalibrovaná hodnota se zobrazí na prvním 
řádku LCD a další očekávaná hodnota se zob-
razí na třetím řádku LCD.
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Kalibrace 
pH

Jakmile je potvrzený první kalibrační bod, ponořte pH elektrodu 
cca 3 cm (1¼”) do druhého pufru a zamíchejte. Pokud potřeba, 
použijte šipky pro výběr jiné hodnoty pufru.
Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” se symbolem “STIR”  
a bude blikat zpráva “WAIT” dokud se neustálí hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž vybraného pufru, začne blikat 
symbol “CFM”. Zmáčkněte CFM pro potvrzení kalibrace.

Opakujte proces s dalšími pH pufry. Může být použito až pět pH 
pufrů.
Po potvrzení posledního požadovaného puf-
ru zmáčkněte tlačítko CAL, nebo pokud bylo 
kalibrováno na všech pět hodnot, přístroj au-
tomaticky zobrazí zprávu “SAVING”, označují-
cí informaci o ukládání kalibraci a vrátí se pak 
do měřícího modu.
Pokaždé, když je pufr potvrzen, nová kalib-
rační data nahradí předchozí data pro odpo-
vídající pufr nebo jakýkoliv pufr v blízkosti 
±0,2 pH. Pokud současný pufr nemá uložené 
žádná předchozí data a kalibrace není ještě 
plná (pět pufrů), současný pufr bude vložen 
do stávající kalibrace. Pokud je stávající kali-
brace plná, přístroj se zeptá, který pufr má 
nahradit.
Použijte šipky pro výběr pufru, který má být nahrazený. 
Zmáčkněte CFM pro potvrzení nahrazení pufru. 
Zmáčkněte CAL pro opuštění kalibrace bez nahrazení.
Poznámka: Pokud je nahrazený pufr mimo rozsah ±0,2 pH od ka-
ždého z pufrů použitých ke kalibraci, je možné tento pufr použít 
pro další kalibraci během této kalibrace.
Použití uživatelských pufrů
Pokud byly v SETUP menu nastaveny uživatelské pufry, mohou 
být vybrány v průběhu kalibrace pomocí šipek. Zobrazí se pod 
označením “C1” nebo “C2”.

Pokud chcete změnit hodnotu uživatelského 
pufru, zmáčkněte →. Hodnota pufru začne 
blikat. Použijte šipky pro změnu hodnoty puf-
ru.

Po 5 vteřinách se hodnota pufru aktualizuje. 
Zmáčkněte →, pokud ji chcete znovu změnit.
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Poznámka: Hodnota uživatelského pufru se může během kalibra-
ce nastavit jenom v rozmezí ±1.00 pH od přednastavené hodno-
ty. Pokud je nastaven uživatelský pufr, zobrazuje se symbol “C1” 
nebo “C2”.
První kalibrační bod
Při provádění nové kalibrace, nebo přidávání do stávající, uživatel 
si musí vybrat, jak bude první kalibrační bod brán k návaznosti 
na stávající kalibrační bod. Toto se nastavuje v SETUP menu pa-
rametru pod FIRST CALIBRATION POINT. Na výběr jsou možnosti 
“POINT” nebo “OFFSET”.
 Point: Nový pufr bude vložen do stávající kalibrace. Str-
most elektrody bude přepočítáná s novou přidanou hodnotou 
pufru (běžné použití).
 Offset: Nový kalibrační bod může vytvořit konstantní offset 
pro všechny stávající data pH kalibrace (stávající kalibrace musí 
mít minimálně 2 pH pufre). Překalibrování pH elektrody nebo 
vkládání do stávající kalibrace je jednoduché a navazuje na po-
stup popsaný na straně 28.
 Zmáčkněte CAL. Vložte elektrodu do vámi zvoleného pufru 
a vyberte pufr z nabídky. Pokud se senzor ustálil, rozsvítí se sym-
bol CFM a začne blikat. Zmáčkněte CFM.
 Zmáčknutím CAL ukončíte kalibraci. Případně pokračujte v 
kalibraci na další pufry. Poslední kalibrační bod bude vložen do 
stávající kalibrace. GLP se bude odvíjet od poslední kalibrace. 
Starší kalibrační pufry se budou zobrazovat jako blikající.

Poznámka: Pokaždé, když se potvrdí pufr, 
nová kalibrační data nahradí stará pro daný 
pufr, nebo každý, který je v rozsahu ±0.2 pH. 
Pokud aktuální pufr nemá předchozí ulože-
ná data a kalibrace nemá použitých 5 bodů, 
aktuální pufr se vloží do stávající kalibrace. 
Pokud je stávající kalibrace plná, tak přístroj 
požádá o vybrání pufru k nahrazení.

Poznámka: Při používání Standardního režinu (Základní režim je 
Off) si může uživatel vybrat, jestli chce mít na displeji zobrazená 
měřidla stavu (CONDITION) a odezvy (RESPONSE). Tyto funkce 
jsou součástí Cal Check™ systému a jsou nastavitelné v SETUP 
menu pod parametrem INFORMATION. Výběr je ON nebo OFF.
Stav a čas odezvy elektrody
Funkce pH Calibration Check™ přistroje edge™ zhodnotí stav 
elektrody a rychlost odezvy během každé kalibrace a bude se 
zobrazovat po zbytek dne.

Toto měřidlo stavu ukazuje stav elektrody vypočítanou z charak-
teristiky offset a slope pH elektrody v průběhu kalibrace. Měřidlo 
času odezvy je funkce doby stabilizace mezi prvním a druhým ka-
libračním pufrem, když je kalibrace prováděná mezi párem 7,01 
a 4,01, nebo 10,01. Tato měřidla odrážejí výkon elektrody a mělo 
by se očekávat, že v průběhu času a používání budou klesat, jak 
elektroda stárne.



Návod k obsluze 25

Kalibrace 
pH

Pokud přístorj nebyl nakalibrován nebo kalibrační historie byla 
smazána, nebo bylo kalibrováno jenom na jeden bod, měřidla 
stavu a odezvy elektrody budou prázdná.

Pro trvalé zobrazení stavu a odezvy elektrody je potřebná kaž-
dodenní kalibrace. Informace mohou být zobrazeny i v GLP data.
Stav rozhraní (jenom pro HI11311 a HI12301)
Funkce pH Sensor Check™ přístroje edge™ posoudí stav referenč-
ního rozhraní pH elektrody během každé kalibrace. Měřidlo roz-
hraní je možno vidět přímo v GLP, ale bude taky blikat upozornění 
na displeji, pokud rozhraní je narušené (ne 100%). Pokud tato si-
tuace nastane, stav rozhraní se zobrazí na displeji s blikajícím roz-
hraním. Stavu rozhraní je funkce impedance reference elektrody, 
která by se měla udržovat nízká. Pokud se referenční rozhraní za-
nese sraženinou nebo povlakem, impedance se zvýší a způsobí 
drift v pH měření. Tato diagnostická funkce slouží jako upozornění 
pro čištění elektrody.

Postup
Základní režim umožňuje maximálně tří-bodovou kalibraci.
Pro přesné měření je doporučená aspoň dvou-bodová kalibrace. 
Je možno taky použít jenom jedno-bodovou kalibraci. 
Kalibrační pufr může být vybrán ze seznamu pufrů, ve kterém 
jsou zahrnuty standardní pufry: pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 a 10,01.
Tří-bodová kalibrace
Ponořte pH elektrodu cca 3 cm (1 ¼ ") do roztoku pufru a zamí-
chejte. Stiskněte CAL pro vstup do kalibrace. Zobrazí se symbol 
“CAL”  a na třetím řádku LCD se zobrazí “7.01” Pufr. Pokud potře-
ba, použijte šipky pro výběr jiné hodnoty pufru.

Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” 
se symbolem “STIR” a bude blikat zpráva 
“WAIT” dokud se neustálí hodnota.



Kalibrace 
pH

26 Návod k obsluze

Až se hodnota ustálí a je poblíž vybraného 
pufru, začne blikat symbol “CFM”. Zmáčkně-
te CFM pro potvrzení kalibrace.

Nakalibrovaná hodnota se zobrazí na prvním 
řádku LCD a další očekávaná hodnota se zob-
razí na třetím řádku LCD.

Jakmile je potvrzen první kalibrační bod, po-
nořte pH elektrodu cca 3 cm (1¼”) do druhé-
ho pufru a zamíchejte.

Pokud potřeba, použijte šipky pro výběr jiné hodnoty pufru.
Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” se symbolem “STIR” 
a bude blikat zpráva “WAIT” dokud se neustálí hodnota. Až se 
hodnota ustálí a je poblíž vybraného pufru, začne blikat symbol 
“CFM”. Zmáčkněte CFM pro potvrzení kalibrace.

Kalibrovaná hodnota je pak zobrazena na 1. řádku displeje a oče-
kávaná hodnota třetího pufru na 3. řádku displeje.

Jakmile je potvrzený druhý kalibrační bod, ponořte pH elektrodu 
cca 3 cm (1¼”) do posledního pufru a zamíchejte.

Pokud potřeba, použijte šipky pro výběr jiné hodnoty pufru.

Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” se symbolem “STIR” a 
bude blikat zpráva “WAIT” dokud se neustálí hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž vybraného pufru, začne blikat 
symbol “CFM”.

Zmáčkněte CFM pro potvrzení kalibrace.

Na konci kalibrace se na přístroji zobrazí zpráva“SAVING”, uloží se 
kalibrace a vrátí se zpátky do měření.

Kalibrační sekvence se může zkrátit na dva nebo jeden pufr. Po 
požadovaném množství pufrů zmáčkněte CAL pro ukončení a 
uložení kalibrace.
Poznámka: 
 Pokud provádíte novou kalibraci nebo vkládáte do stávají-
cí, první bod kalibrace bude brán jako offset. Viz. stranu 33 pro 
podrobnosti.
 Zmáčkněte CAL jakmile jsou potvrzeny první nebo druhý 
kalibrační bod a přístroj uloží kalibrační data. Pak se vráti do mě-
ření. 
 Pokud naměřená hodnota není dostatečně blízko k vybra-
nému pufru, začne blikat zpráva“WRONG BUFFER”. Zkontrolujte 
jestli byl vybrán správný pufr nebo vyčištěte elektrodu podle po-
stupu na straně 76.
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Pokud je to nutné vyměňte pufr nebo elektrodu.
• Pokud teplota pufru překročí teplotní limit pufru, zobrazí se 
“WRONG BUFFER TEMPERATURE”.
• Zmáčkněte CLR po vstupu do kalibrace na smazání všech kali-
bračních parametrů. Zobrazí se zpráva “CLEAR ALL” a přístroj se 
vrátí do měření se zobrazováním zprávy “CAL DUE”.
Teplotní závislost pH pufrů
Teplota ovlivňuje hodnotu pH. Ph pufry jsou taktéž ovlivňovány 
teplotou. Během kalibrace přístroj automaticky nakalibruje na 
hodnotou korespondující k naměřené teplotě. V průběhu kalib-
race bude přístroj zobrazovat hodnotu pH pufru při 25 ºC.

Funkce Calibration Check™ zobrazuje diagnostické zprávy během 
kalibrace. Jelikož stárnutí elektrody je přirozeně pomalý proces, 
podstatné změny oproti předchozí kalibraci jsou spíše z důvodu 
dočasného problému s elektrodou nebo pufry, které může být 
snadné odstranit. Tyto zprávy jsou zobrazeny v Standrardním i 
Základním režimu.

Wrong Buffer (Špatný pufr)
Tato zpráva se objeví, pokud rozdíl namě-
řené a vybrané hodnoty pH je příliš vysoký. 
Pokud se tato zpráva objeví, zkontrolujte 
jestli jste v přístroji vybrali správnou hodno-
tu pufru nebo jestli je elektroda ponořena 
ve správném pufru.

Zprávy  
o kalibraci
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Wrong-Old Points Inconsistency (Nesoulad 
se špatnými-starými body)
Tato zpráva se objeví, pokud se nová kalibra-
ce výrazně liší od starých hodnot naměřených 
danou elektrodou v tomto pufru. V tomto 
případě je nejlepší smazat starou kalibraci a 
udělat novou s čerstvými pufry.

Zmáčkněte CAL, pak zmáčkněte CLR. Zobra-
zí se “CLEAR CALIBRATION”. Zmáčkněte CAL 
pokud chcete opustit kalibraci a ponechat si 
původní data místo mazání.

Zmáčkněte CFM. Zobrazí se “CLEAR ALL” ná-
sledováno “CAL DUE”.

Clean Electrode (Vyčistit elektrodu)
Tato chybová zpráva indikuje slabý výkon 
elektrody (offset je mimo akceptovatelný roz-
sah nebo strmost je pod akceptovatelný dolní 
limit). Časté čištění elektrody zlepší odezvu 
pH elektrody. Viz údržba pH elektrody pro víc 
informací. Po čištění opakujte kalibraci.

Check Electrode Check Buffer (Zkontrolujte 
elektrodu, Zkontrolujte pufr)
Tato chybová zpráva se objeví, pokud strmost 
přesahuje nejvyšší limit. Měli byste zkontro-
lovat elektrodu a použít čerstvý pufr. Čištění 
může taky zlepšit odezvu.

Bad Electrode (Špatná elektroda)
Tato zpráva se objeví, pokud čištění elektrody 
po předchozích dvou zprávách se ukáže jako 
neúspěšné. V tomto případě se doporučuje 
elektrodu vyměnit.

Wrong Buffer Temperature (Špatná teplota 
pufru)
Tato zpráva se objeví, pokud je teplota pufru 
mimo definovaný teplotní rozsah pufru. Kali-
brační pufry jsou ovlivňovány teplotou defi-

novaným způsobem. Během kalibrace bude přístroj automaticky 
kalibrovat na hodnotu pH korespondující k naměřené teplotě, 
ale bude zobrazovat hodnotu při 25 ºC. Okamžitě po kalibraci by 
se měla zobrazovat hodnota pufru při dané teplotě.
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Poznámka: Teplotní limity budou redukovány na specifikace  
aktuálního senzoru.

Contaminated Buffer (Kontaminovaný pufr)
Tato upozorňující zpráva se objeví pro varo-
vání, že daný pufr může být kontaminovaný. 
Vyměňte pufr a pokračujte v kalibraci.

Good Laboratory Practice (GLP) se vztahuje k funkci kontroly kvali-
ty používané k zajištění jednotny mezi kalibrací sondy a měřením. 
Vyhrazené tlačítko GLP otevře soubor s informacemi o poslední 
kalibraci. Použijte ↑ a ↓ pro listování uloženými informacemi. 
Tyto obsahují použité pufry, teploty pufrů, čas a datum poslední 
kalibrace, sériové číslo sondy a vypočítané offset a procento str-
mosti. Tyto informace jsou dostupné v Základním a Standardním 
režimu. Tyto informace jsou zahrnuty také v každé uložené hod-
notě. Nejnovější kalibrační body se budou zobrazovat jako jasné 
číslo, starší data (která se stále používají) budou blikat.

Pokud nebyla provedena kalibrace,  
na přístroji se bude zobrazovat blikající  
zpráva “NO CAL”.

Offset a strmost pH kalibrace (GLP strmost je 
průměr strmostí při kalibracích, procento se 
uvádí v ideální hodnotě pří 25º C).

Datum poslední kalibrace (rok.měsíc.den) 
společně s aktuálním měřením.
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Poznámka: Pro každý uživatelský pufr, použitý ke kalibraci, se 
bude zobrazovat symbol “C1” a “C2”. Pokud se použije jenom 
druhý uživatelský pufr, bude se zobrazovat symbol “C1” a hod-
nota.

Expirace Kalibrace spolu s aktuálním měřením:

Pokud vypnuto, zobrazuje se “EXPIRATION 
WARDING DISABLED”.

Nebo pokud zapnuto, bude se zobrazovat po-
čet dnů až do upozornění “CAL DUE”.

Počet dnů po expiraci poslední kalibrace 
(např.: “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Seriové číslo elektrody společně s aktuálním 
měřením.

Pokud pufr není z poslední kalibrace, symbol 
pufru bude blikat.

V Standardním režimu jsou měřidla Condition 
a Response viditelné v den kalibrace (Viz stav 
a odezva elektrody na straně 34). Pokud je na-
staveno v SETUP menu, odpočítavající zpráva 
bude zobrazovat zbývající dny do nové kalib-
race.
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Měření pH

Pokud se používají elektrody HI11311 nebo  
HI 12301, je nepřetržitě sledována impedance 
skla, aktualizována a zde uvedena a zobrazuje ji 
měřidlo stavu reference.

Pokud je připojena pH elektroda, přístroj ji ro-
zezná a spolu s “PH” se bude zobrazovat zprá-
va “REMOVE PROTECTIVE AND FILLING CAPS” 
(sundejte ochrannou krytku a plnící uzávěr). 
Zmáčkněte jakékoliv tlačítko na přeskočení 
zprávy. Přístroj přejde do režimu měření. Ujis-
těte se, že elektroda byla před měřením naka-
librována.

pH se zobrazuje na 1. řádku LCD a teplota na 
2. řádku. Pomocí šipek si můžete na 3. řádku 
zobrazit datum, čas, stav baterie a offset se 
strmostí. Pokud je měření mimo měřicí roz-
sah, bude se na 1. řádku zobrazovat blikající 
nejbližsí hodnota z rozsahu.

Opláchněte pH elektrodu vodou a pokud možno alikvotním 
objemem vzorku. Ponořte elektrodu cca. 3 cm (1¼”) do vzorku  
a jemně zamíchejte. Nechte elektrodu ustálit.

Pokud se měří postupně v různých vzorcích, doporučuje se opla-
chovat elektrodu deionizovanou nebo kohoutkovou vodou a pak 
trochou následujícího vzorku, aby se zabránilo kontaminaci. pH 
měření je ovlivněno teplotou. Teplota je kompenzována pomo-
cí teplotního čidla uvnitř elektrody. Výsledná hodnota je pH při 
aktuální teplotě. Pokud je teplota mimo rozsah měření, zobrazí 
se nejbližší hodnota z rozsahu a “ºC” bude blikat na 2. řádku. Po-
kud je měření teploty mimo specifický rozsah elektrody, hodnota 
bude blikat spolu se zobrazenou zprávou “ELECTRODE OUT OF 
SPEC”.

Pokud se teplotní čidlo elektrody porouchá 
(přeruší), bude se zobrazovat zpráva “BRO-
KEN TEMPERATURE SENSOR” a “25ºC” a sym-
bol jednotky bude blikat na 2. řádku.
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Měření pH v mV 
Měření pH v mV může být zobrazeno pomocí 
tlačítka RANGE.

Specifické zprávy zobrazujíci se na alfanume-
rickém řádku během měření (3. řádek)
Všechny zprávy popsané v Obecném nastave-
ní (strana 15) se zobrazují při pH měření.

Problémy s teplotním čidlem (pokud je přítomné)
Vypršení kalibrace nebo hodnoty Offset a strmosti
Čas
Datum
Stav baterie nebo nabíjení
Ukládací zprávy

Mohou být prohlíženy specifické informace o kalibraci:

 • Měřidlo stavu a odezvy (pokud byli ke kalibraci použity 
    pufry 7,01, 4,01 nebo 10,01) 
 • Kalibrační pufry
 • pH Offset (mV) a strmost (%) 
 • Mimo kalibrační rozsah

Tyto informace jsou zobrazeny, pokud je to povoleno v SETUP 
menu.
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Základní 
vs Stan-
dardní EC 
režim

Konfigurace EC 
metru

Kroky k optimalizaci
Kroky k optimalizovanému měření pomocí EC sondy: 
1. Vyberte si, jaká měření chcete s EC sondou provádět.
2. Vyberte si, jestli je pro vaše měření lepší Standardní 
 nebo Základní režim. 
3. Připojte sondu a v SETUP menu si nastavte parametry  
 měření 
4. Nakalibrujte EC sondu.
5. Měření s EC sondou.
4-elektrodová EC sonda se může s edge™ použít na 3 různé typy 
měření.
 • Může být použitá na měření teplotně kompenzované 
nebo absolutní vodivosti (v jednotkách μS/cm nebo mS/cm).
 • TDS (Total Dissolved Solids – rozpuštěné látky) měření 
(vypočítané měření derivované z jonizovaných částic ve vzorku a 
měření vodivosti. Měřeno v jednotkách mg/L, ppm nebo g/L).
 • Salinita: jsou podporované 3 různé typy salinity mořské 
vody; Practical Salinity (PSU), stupně přírodní mořské vody (g/L) 
a % NaCl (nedostupné v Základním režimu).

Tlačítko RANGE slouží k výběru rozsahu z vodivosti do TDS do 
Salinity (jenom Standardní režim).

Standardní provozní režim umožňuje kompletní nastavení všech 
parametrů pro měření vodivosti, TDS nebo salinity. Naměřená 
data mohou být uložena pomocí manuálního ukládání, manuální 
při stabilitě nebo kontinuální ukládání. Všechna naměřená data 
mohou být exportována do USB klíče nebo PC. Základní operační 
režim se používá pro měření vodivosti a TDS. Pro konstantu cely 
(C.F.), koeficient teplotní kompenzace a faktor konverze TDS jsou 
použity běžné hodnoty. Uživatelem nastavitelné jsou jednotky 
měření při TDS. Přístroj využívá automatické přepínání rozsahu 
pro zjednodušení měření.

Naměřená data mohou být uložena pomoci manuálního ukládá-
ní, ukládání při stabilitě a kontinuálním ukládáním. Uložená data 
je možno exportovat na USB klíč nebo do PC.

Standardní Základní
Měření Vodivost, TDS, Salinita Vodivost, TDS

Nastavitelné 
parametry

Plně volitelné Použity běžné hod-
noty

Typy ukládání Manuální
Ukládání při stabilitě
Kontinuální ukládání (Rychlé, Střední, Přesné)

Manuální
Ukládání při stabilitě

Nastavení EC (elektrická vodivost) se provádí zmáčknutím SETUP 
tlačítka s připojenou EC sondou. Specifické EC parametery budou 
zobrazeny vstupem do menu. Pokud je Basic mode (Základní re-
žim) nastaven jako “On” (zapnuto), seznam EC parametrů bude 
zjednodušen a limitováno bude množství uživatelských změn. 
Podívejte se na popis základního režimu předtím, než se budete 
rozhodovat jak nastavit přístroj.
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Parametr Popis Možnosti Výchozí Základní 
režim

BASIC MODE
(Základní 
režim)

OFF, ON OFF Dostupné

TEMPERATURE 
COMPENSA-
TION
(Teplotní kom-
penzace)

Uživatel si může nasta-
vit automatickou tep-
lotní kompenzaci nebo 
žádnou pro nastavení 
absolutní vodivosti.

No TC nebo 
ATC

ATC Nedostupné. 
ATC je použita 
automaticky.

C.F (cm-1)
(Konstanta 
cely)

Uživatel může nastavit 
konstantu cely (pokud 
ji zná).

0.01 až 
9.999 cm-1

1.000 
cm-1

Nedostupné. 
Automaticky 
vyhodnoceno 
v průběhu 
kalibrace.

T.Coef. (%/ºC)
(Teplotní koefi-
cient)

Tento parametr se týká 
roztoku, který je měřen 
při jiné teplotě než 20 
nebo 25°C. Používá se 
na opravu naměřené 
vodivosti na referenční 
teplotu za využití fixní-
ho faktoru pro lineární 
kompenzaci.

0.0 až 6.00 
(%/ ºC) 
Poznámka: 
Nastavení 
na 0.00 je to 
samé jako 
použití No 
TC.

1.90 (%/
ºC) Blízké 
přírodním 
vodám a 
roztokům 
solí.

Nedostupné. 
Automaticky 
nastaveno na 
1.90%/ºC.

T.Ref. (ºC)
(Referenční 
teplota)

Nastavení referenční 
teploty.

20 ºC nebo 
25 ºC

25 ºC Dostupné

TDS Conversion 
Factor.
(TDS konverzní 
faktor)

Daný faktor matema-
ticky přepočítá vodi-
vost na hodnotu TDS.

0.40 do 0.80 0.50 Dostupné

VIEW (zobrazit) 
T.Ref. or T.Coef.

Uživatel si může 
vybrat, jestli chce, aby 
se mu během měření 
na displeji zobrazovala 
nastavená referenční 
teplota nebo teplotní 
koeficient.

T.Ref (ºC) or 
T. Coef. (%/
ºC)

T.Ref (ºC) T.Ref (ºC) se 
zobrazuje auto-
maticky během 
měření
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Parametr Popis Možnosti Výchozí Základní 
režim

EC RANGE
(Rozsah EC)

Při nastavení AUTO, 
přepíná rozsah au-
tomaticky. Při fixním 
bude zobrazovat jenom 
v nastaveném rozsahu 
a mimo něj bude uka-
zovat Out of range.

AUTO, 
29.99 μS/cm, 
299.9 μS/cm, 
2999 μS/cm, 
29.99 mS/
cm, 
200.0 mS/
cm, 
500.0 mS/cm 

AUTO Nedostupné.
Automatické 
přepínání 
rozsahu.

TDS RANGE
(Rozsah TDS)

Při nastavení AUTO, 
přepíná rozsah au-
tomaticky. Při fixním 
bude zobrazovat jenom 
v nastaveném rozsahu 
a mimo něj bude uka-
zovat Out of range. 

AUTO, 
14.99 mg/L, 
149.9 mg/L, 
1499 mg/L, 
14.99 g/L, 
100.0 g/L, 
400 g/L 

AUTO Nedostupné.
Automatické 
přepínání 
rozsahu.

TDS UNIT
(Jednotky TDS)

Select units of mea-
surement for TDS 
measurement. 

mg/L nebo 
ppm

ppm Dostupné

EC SALINITY 
SCALE
(Rozlíšení 
salinity)

Tři dostupné stupnice 
pro měření salinity.

PSU, NaCl%, 
g/L 

NaCl% Nedostupné 
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Rozsah EC (Nedostupné v základním režimu) 
EC a TDS měření mohou být nastaveny na AUTO (automatická 
změna rozsahu), nebo nastaveno na uživatelem nastavený roz-
sah a rozlišení (když už víte dopředu, v jakém rozsahu se budete 
pohybovat). Pokud je nastavené AUTO, přístroj vybere rozsah s 
nejvyšším možným rozlišením, ale to může být změněno upro-
střed serie měření.

Poznámka: Vybraný rozsah je aktivní jenom v průběhu měření. 
Během kalibrace se používá auto-rozsah. Pokud je nastavený fix-
ní rozsah a měření se dostane mimo daný rosah, na displeji bude 
blikat maximální hodnota daného rozsahu.

Kalibrace  
EC/TDS

Obecné pokyny
Kalibrujte přístroj pravidelně, zejména když je požadována vyso-
ká přesnost. 
Přístroj by měl být překalibrován když:
 • EC elektroda je vyměněna.
 • Alespoň jednou týdně.
 • Po měření agresivních vzorků.
 • ”CAL DUE” je zobrazeno na 3. řádku displeje.

Pokaždé když kalibrujete přístroj, použijte vždy čerstvé pufry a 
proveďte dle potřeby údržbu elektrody. Doporučuje se použít ka-
librační pufry, které pokryjí hodnotu vzorku.

Příprava
Nalijte malé množství pufrů do čistých kádinek. Pokud možno, 
použijte plastové pro zamezení EMC interferencí. 
Pro přesnější kalibraci a pro minimalizaci kontaminace použijte 2 
kádinky pro každý pufr. Jednu pro oplach a druhou pro kalibraci.

Postup
Vyberte standard ke kalibraci. 0.00 μS (sonda ve vzduchu) může 
být použito jako offset kalibrace. Toto by se mělo provést jako 
první. HI Vodivostní standardy jsou dostupné v hodnotách 84 μS/
cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 
mS/cm a používají se pro kalibraci konstanty cely.

Opláchněte sondu kalibračním standardem nebo deionizovanou 
vodou. Vyklepejte přebytek roztoku. Ponořte sondu do kalibrač-
ního standardu. Otvory musí být zcela ponořené. Pokud možno, 
mějte sondu uprostřed kádinky, mimo dno nebo stěny.

Stoupáním a klesáním sondy vyplníte střední dutinu a pravidelně 
klepejte na sondu pro odstranění všech vzduchových bublinek, 
které by mohly být uvnitř.
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Kalibrace  
EC/TDS

Stiskněte CAL pro vstup do kalibrace. Zobrazí se symbol “CAL”  
a na třetím řádku LCD se zobrazí hodnota rozpoznaného stan-
dardu.

Pokud potřeba, použijte šipky pro výběr jiné hodnoty.

Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” 
se symbolem “STIR” a bude blikat zpráva 
“WAIT” dokud se neustálí hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž vybraného 
pufru, začne blikat symbol “CFM” a dole 
se bude pohybovat zpráva “SOLUTION 
STANDARD”.

Zmáčkněte CFM pro potvrzení kalibrace. 
Přístroj zobrazí zprávu “SAVING”, označu-
jící informaci o ukládání kalibraci a vrátí se 
pak do měřicího modu.

V následující tabulce jsou vypsané teplotní závislosti Hanna EC 
kalibračních standardů. edge™ využívá tyto hodnoty v průbě-
hu kalibrace a jejich teplotní koeficienty.
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Zprávy  
o kalibraci

Příprava
Nalijte malé množství standardů do čistých kádinek. Pokud mož-
no použijte plastové pro zamezení EMC interferencí.
Před zmáčknutím CAL zkontrolujte v nastavení:
 • Basic mode je off 
 • Salinity Scale je NaCl% 

Použijte tlačítko RANGE pro výběr měření Salinity. Bude se zobra-
zovat symbol NaCl%. NaCl kalibrace je jednobodová kalibrace při 
100.0% NaCl. Použijte HI7037L kalibrační standard (roztok moř-
ské soli) jako 100% NaCl kalibrační standard.

Postup
Opláchněte sondu kalibračním standardem nebo deionizovanou 
vodou. Vyklepejte přebytek roztoku. Ponořte sondu do kalibrač-
ního standardu. Otvory musí být zcela ponořené. Pokud možno, 
mějte sondu uprostřed kádinky, mimo dno nebo stěny. Stoupá-
ním a klesáním sondy vyplníte středni dutinu a pravidelně klepej-
te na sondu pro odstranění všech vzduchových bublinek, které by 
mohly být uvnitř.

Stiskněte CAL pro vstup do kalibrace. Zobrazí 
se “(symbol přesýpacích hodin)” se symbolem 
“STIR” a “CAL” a na prvním řádku se budou 
zobrazovat procenta NaCl, na druhém řádku 
teplota na na třetím se bude zobrazovat zprá-
va ”WAIT” dokud se neustálí hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž standardu, za-
čne blikat symbol “CFM” a dole se bude pohy-
bovat zpráva “SOLUTION STANDARD”.

Zmáčkněte CFM pro potvrzení kalibrace.

Přístroj zobrazí zprávu “SAVING”, označující informaci o ukládání 
kalibrace a vrátí se pak do měřicího modu.
Poznámka: Pokud se udělá nová kalibrace EC, NaCl kalibrace se 
automaticky smaže. Nová NaCl kalibrace je nutná.

Wrong Standard (Špatný standard)
Pokud je měření daleko od očekávané hod-
noty, bude se dole posouvat zpráva “WRONG 
STANDARD”. Kalibrace se nebude dát potvr-
dit. V tomto případě zkontrolujte, zda byl ka-
librační roztok použit správně nebo vyčistěte 
sondu podle Údržba EC sondy (viz strana 79).
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Zprávy  
o kalibraci

Wrong Standard Temperature (Špatná 
teplota standardu)
Pokud je teplota mimo rozsah 0,0 až 60,0 
°C, bude se zobrazovat zpráva “WRONG 
STANDARD TEMPERATURE” a hodnota 
teploty bude blikat.

EC/TDS GLP  
Informace

GLP je set funkcí, které umožňují ukládání a zobrazování dat 
včetně údržby a stavu sondy. Následující informace je možno v 
průběhu měření prohlížet na třetím řádku:
Problém s TEPLOTNÍM ČIDLEM (pokud nějaký je)
CAL DUE nebo KONSTANTA CELY
TEPLOTNÍ KOEFICIENT nebo T.Ref (Nastavitelné uživatelem)
ČAS
DATUM
ROZSAH a BATERIE
Stav nabíjení

Pro náhlédnutí k víc informacím vstupte do GLP modu zmáčk-
nutím tlačítkaGLP.
EC kalibrační data jsou uložena automaticky po úspěšné kali-
braci. Pro prohlížení EC kalibračních dat, zmáčkněte GLP když 
je přístroj v EC měřícím modu. Přístroj zobrazí kalibrační stan-
dard a teplotu kalibračního standardu. Použijte šipky pro listo-
vání zobrazovanými kalibračními daty na třetím řádku.

Konstanta cely v cm-1 vyhodnocena z kalib-
race spolu s aktuálním měřením.

Kalibrační offset faktor v μS/cm spolu s ak-
tuálním měřením.

Kalibrační standard a teplota při kalibraci.

Nastavený teplotní koeficient v průběhu 
kalibrace spolu s aktuálním měřením.
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Referenční teplota spolu s aktuálním měře-
ním.

Čas poslední kalibrace (hh:mm:ss) spolu s ak-
tuálním měřením.

Datum poslední kalibrace (yyyy.mm.dd.) spo-
lu s aktuálním měřením.

Expirace Kalibrace spolu s aktuálním měře-
ním:
Pokud vypnuto, zobrazuje se “EXPIRATION 
WARDING DISABLED”.

Nebo, pokud zapnuto, bude se zobrazovat po-
čet dnů až do upozornění “CAL DUE”.

Nebo počet dnů po expiraci poslední kalibra-
ce (např.: “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Seriové číslo elektrody spolu s aktuálním mě-
řením.
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EC/TDS GLP  
Informace

%NaCl Kalibrační data v GLP
Pro prohlížení NaCl% kalibračních dat zmáčkněte GLP když 
je přístroj v NaCl% měřicím modu. Přístroj zobrazí kalibrační 
standard a teplotu kalibračního standardu. Použijte šipky pro 
listování zobrazovanými kalibračními daty na třetím řádku.

edge™ bude indikovat: konstantu cely spo-
lu s aktuálním měřením.

Koeficient salinity vyhodnocený z kalibrace 
spolu s aktuálním měřením.

Kalibrační standard a teplota při kalibraci.

Čas poslední kalibrace (hh:mm:ss) spolu s 
aktuálním měřením.

Datum poslední kalibrace (yyyy.mm.dd.) 
spolu s aktuálním měřením.

Expirace kalibrace spolu s aktuálním měře-
ním:
Pokud vypnuto, zobrazuje se “EXPIRATION 
WARDING DISABLED”.

Nebo pokud zapnuto, bude se zobrazovat 
počet dnů až do upozornění “CAL DUE”.
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Nebo počet dnů po exspiraci poslední kalibra-
ce (např.: “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Seriové číslo elektrody spolu s aktuálním mě-
řením.

Poznámka: Zmáčknutím GLP se vrátíte zpátky do měřícího reži-
mu.

Tlačítkem RANGE se přepíná mezi měřením vodivosti, TDS a Sa-
linitou.

Měření vodivosti
Připojte vodivostní sondu a počkejte až se na-
čte parametr. Na displeji se zobrazí následující 
zpráva: “Probe Connected”.

Ověřte, že sonda byla kalibrována. Ponořte sondu do testovací-
ho roztoku. Otvory musejí být kompletně ponořeny. Zaklepejte 
sondou a odstraňte vzduchové bublinky.

Hodnota vodivosti se bude zobrazovat na 
prvním řádku, teplota na druhém a kalibrace 
nebo specifické informace o rozsahu na tře-
tím řádku.

Pro pohyb mezi informacemi na třetím řádku použijte šipky.

Pokud je měření mimo rozsah u měření s au-
to-rozsahem, bude na displeji blikat nejvyšší 
hodnota rozsahu (200.0 mS/cm pro ATC nebo 
500.0 mS/cm pro absolutní vodivost).

Pro měření jsou dostupné teplotní kompenzace a absolutní vo-
divost. Toto se nastavuje v SETUP.

ATC: Vodivostní sonda má zabudované teplotní čidlo, teplota se 
automaticky využívá k teplotní kompenzaci EC/TDS měření. Po-
kud je tato možnost nastavena, zobrazuje se symbol “ATC”. Musí 
být taky nastaven teplotní koeficient pro daný vzorek.

Měření EC/TDS
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Měření  
EC/TDS

Bez teplotní kompenzace (No TC): Zobrazuje se hodnota tep-
loty, ale nebere se v potaz. Pokud je tato možnost nastavena, 
zobrazuje se symbol “NoTC”. Měření zobrazené na hlavním 
displeji je nekompenzovaná hodnota EC nebo TDS.

Poznámka: 
 •   Přednastavený režim kompenzace je ATC 
 • Kompenzace je vztažena k nastavené referenční  
       teplotě. (viz nastavení).

Pokud je vybrána teplotní kompenzace, meření jsou kompen-
zována za použití teplotního koeficientu (předvolená hodnota 
je 1,90 %/ºC je doporučená pro vzorky přírodní vody).

Pro změnu teplotního koeficientu vyberte v nastavení “T.COEF.
(%/ºC)” (viz SETUP).

Aktuální teplotní koeficient může být zobrazen na třetím řád-
ku displeje zmáčknutím šipek dokud se nezobrazí. Hodnota se 
zobrazuje spolu s konstantou cely. Pokud je teplota mimo roz-
sah, nejbližší hodnota maximálního rozsahu bude zobrazena 
na druhém řádku s blikajícím “ºC”.

Pokud je měření teploty mimo specifický rozsah elektrody, 
hodnota bude blikat spolu se zobrazenou zprávou “ELECTRODE 
OUT OF SPEC”. Pokud se teplotní čidlo elektrody porouchá 
(přeruší), bude se zobrazovat zpráva “BROKEN TEMPERATURE 
SENSOR” a “----” a na 2. řádku bude blikat symbol jednotky.

Měření TDS
Zmáčkněte tlačítko RANGE. Přístroj přepne 
na měření TDS. TDS měření se bude zobra-
zovat na prvním řádku, teplota na druhém. 
Pokud je měření mimo rozsah, bude se zob-
razovat blikající maximální rozsah (100,0 
g/l při ATC nebo 400,0 g/l při NO TC.).

Měření SalinityMěření Salinity (nedostupné v základním režimu)
Zmáčkněte tlačítko RANGE dvakrát pro přepnutí z vodivosti na 
Salinitu.

Zkontrolujte, zda je v nastavení nastaven požadovaný rozsah. 
Přístroj podporuje tři rozsahy salinity: Practical Scale 1978, 
Percent Scale %, a Natural Sea Water 1966, [g/L]. (Následuje 
informace o těch 3 rozsazích)
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Poznámka: Tyto rozsahy salinity jsou pro stanovení blízké oceá-
nografickému využití. Practical salinity a the Natural Seawater vy-
žadují kalibraci vodivosti. % NaCl vyžaduje kalibraci na standard 
HI70371.

PSU – rozsah Practical Salinity
Practical salinity (S) mořské vody se týká poměru vodivosti vzorku 
standardní  mořské vody při 15°C a 1 atmosféry k roztoku chlori-
du draselného (KCl) s hmotnostním poměrem 32,4356 g/kg vody 
při stejné teplotě a tlaku.

Při těchto podmínkách je poměr roven 1 a S=35. Rozsah practical 
salinity může být aplikován k hodnotám 45 PSU při teplotě od -2 
do 35°C.

Podle definice, salinita vzorku v jednotkách PSU (practical salinity 
units) se počítá dle následujícího výpočtu:

RT – poměr vodivosti vzorku k standardní vodivosti při teplotě 
Temp =(T)
CT(vzorku)-vodivost při T ºC; 
C(35,15)=42.914μS/cm – odpovídající roztoku KCl při hmotnost-
ním objemu 32,4356 g KCl/1 Kg roztoku
rT – Teplotní kompenzace polynomická

Rozsah v %NaCl
%NaCl je starší vyjádření salinity užívané ke stanovení salini-
ty mořské vody. V tomto rozsahu 100% salinity je ekvivalentní 
přibližně 10% tuhých látek. Vysoká procenta se vznikají odpa-
řováním. Pro zobrazení NaCl v jednotkách % jděte do nastavení 
a vyberte NaCl%. Mačkejte tlačítko Range, dokud se na displeji 
nezobrazí “NaCl%”. Přístroj zobrazí salinitu v %NaCl na prvním 
řádku a teplotu na druhém.
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Měření  
Salinity

Pokud je měření mimo rozsah, bude se zob-
razovat blikající maximální rozsah (400.0%).

Rozsah Natural Sea Water
Rozsah Natural Sea Water je od 0 do 80,0 g/L. Určuje salini-
tu založenou na vodivostním poměru vozorku se “standardní 
mořskou vodou” při 15 °C.

Kde R15 je vodivostní poměr a salinita je definováná následu-
jícím výpočtem:

Poznámka: Tento výpočet může být apliko-
ván pro teplotu v rozsahu 10 až 31°C.
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Kroky k optimalizaci:
1. Vyberte si, jestli chcete měřit koncentraci nebo % nasyce- 
 ní.
2. Připravte DO sondu k měření.
3. Připojte sondu k přístroji a nastavte parametry.
4. Nakalibrujte DO sondu.
5. Měření.
Dostupná měření
Je možno měřit koncentraci kyslíku ve vodě a % nasycení kyslí-
kem pomocí edge™ a HI764080 DO sondy. Algoritmus použitý 
pro měření koncentrace (jednotky ppm nebo mg/L) je založen 
na rozpustnosti kyslíku ve vzduchem nasycené sladké vodě. Kom-
penzace salinity a nadmořské výšky se nastavuje v SETUP menu. 
Měření procent nasycení je založeno na parciálním tlaku kyslíku 
a je vhodné i pro měření vzorků jiných než vzduchem nasycené 
sladké vody. Je doporučeno zkontrolovat kompatibilitu materiálu  
sondy se vzorkem.
Příprava DO sondy
UPOZORNĚNÍ: Během údržby a použití zachá-
zejte s citem. Sonda HI764080 Obsahuje skle-
něný izolátor.

Sondy jsou dodávány z Hanna Instruments 
suché. 
1. Opatrně sundejte kartónový obal použitý k 
ochraně sondy během přepravy. Odložte si ho 
pro opětovné uskladnění v suchu.
2. Otevřete balení s membránami a vyndejte 
jeden O-kroužek a jednu membránu.
3. Umístěte O-kroužek do membrány, jak je 
uvedeno.
4. Opláchněte membránu malým množstvím 
elektrolytu HI7041. Naplňte membránu elek-
trolytem do 3/4, ujistěte se, že je ponořený i 
O-kroužek.
5. Přidržte membránu za vršek, zaklepejte na 
bok membrany pro odstranění bublinek. Ne-
klepejte přímo na membránu, neboť ji může-
te poškodit.
6. S katodou nasměrovanou dolů postupně 
našroubujte membránu ve směru hodinových 
ručiček dokud se závity kompletně nespojí. Elektrolyt bude pře-
tékat.
7. Opláchněte vnější tělo sondy a zkontrolujte membránu pro 
vzduchové bublinky. Oblast katody by měla být bez bublinek.
8. Připojte DO sondu do edge™ a zapněte přístroj.
9. Nechte sondu polarizovat.

Poznámka: Když sondu nepoužíváte nebo během polarizace, po-
užívejte ochranný kryt.
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V průběhu polarizace se bude na disple-
ji zobrazovat zpráva:“DISSOLVED OXYGEN 
PROBE CONDITIONING”.

V průběhu polarizace DO sondy bude zobrazovat na displeji 
tuto zprávu asi 60 sekund. Pokud je sonda zpolarizována a není 
potřebná žádná další polarizace, zmáčkněte jakékoliv tlačítko 
pro vstup do režimu měření.

Sonda je polarizována fixním napětím přibližně 800 mV mezi 
katodou a anodou. Polarizace sondy je důležitá pro stabilní 
měření. S řádně zpolarizovanou sondou je kyslík kontinuál-
ně spotřebován když prochází skrz plynově propustnou PTFE 
membránu.

Pokud je polarizace přerušena, roztok elektrolytu pokračuje 
v nasycování kyslíkem, dokud nedosáhne stavu rovnováhy s 
okolním roztokem. Pokud se měři s nezpolarizovanou sondou, 
měření může být doprovázeno s drifty a nepřesné. Odečet se 
změní pokud se sondou pohne.

1. Odlehčení od tahů
2. Hlava sondy
3. PEI tělo sondy
4. Teplotní čidlo 
5. Závit pro membránu
6. Ag/AgCl Anoda a Reference
7. Skleněný izolátor
8. Platinová katoda
9. O-kroužek
10. Jednorázová hlavice membrány
11. Kyslík propustná PTFE membrána
12. Přepravní tuba

Popis DO sondy
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Nastavení DO (Dissolved Oxygen – rozpuštěný kyslík) se prová-
dí zmáčknutím SETUP tlačítka s připojenou DO sondou. Speci-
fické DO parametery budou zobrazeny vstupem do menu. Pro 
DO měření není žádný základní režim.

Parametr Popis Možnosti Výchozí
ALTITUDE (m)
(nadmořská výška)

Měření koncent-
race rozpuštěného 
kyslíku se mění 
dle atmosférické-
ho tlaku. Pohodl-
ný způsob, jak od-
hadnout působení 
atmosférického 
tlaku je ve spojení 
parametru výšky 
(m) nad nebo pod 
hladinou moře. 
Vyberte nad-
mořskou výšku 
nejbližší aktuální 
hodnotě místa 
měření pro nej-
přesnější kalibraci 
a měření.

-500, -400, -300, 
-200, -100, 0, 
100, 200, 300, 
400, 500, 600, 
700, 800, 900, 
1000, 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500, 
1600, 1700, 1800, 
1900, 2000, 2100, 
2200, 2300, 2400, 
2500, 2600, 2700, 
2800, 2900, 3000, 
3100, 3200, 3300, 
3400, 3500, 3600, 
3700, 3800, 3900, 
4000 m

0

SALINITY (g/L)
(salinita)

Rozpustnost 
kyslíku ve vodě 
klesá s vyšším 
množstvím solí. 
Vyberte koncen-
traci solí nejbližší 
aktuální hodnotě 
měřeného vzorku 
pro nejpřesnější 
kalibraci a měření.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12, 14, 15, 16, 17 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 g/L

0

Jednotky DO Vyberte prefero-
vané jednotky pro 
měření koncentra-
ce DO.

mg/L nebo ppm
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Kompenzace salinity a nadmořské výšky
Pro měření koncentrace DO (ppm nebo mg/L) se používa-
jí kompenzace teploty, nadmořské výšky a salinity. Pokud 
je voda chladnější, dokáže zadržet víc kyslíku, když teplejší, 
tak méně. Kompenzace pro teplotně závislou rozpustnost je 
prováděna automaticky za využití vestavěného teplotního 
čidla a algoritmů přístroje. Pokud je měřeno při nadmořské 
výšce pod hladinou moře, rozpustnost kyslíku stoupá, při 
stoupající nadmořské výšce rozpustonst klesá. Pro kompen-
zaci během kalibrace musí uživatel nastavit nadmořskou 
výšku (v přístroji) v SETUP menu. V nastavení jsou kroky po 
100 m; vyberte nejbližší hodnotu aktuální nadmořské výš-
ce. 

Rozpustonst kyslíku je ovlivněna také množstvím solí ve 
vodě. Mořská voda má obvykle salinitu kolem 35 g/l a roz-
pustnost kyslíku je o 18% menší než ve sladké vodě při 25°C. 
Nastavením přibližné hodnoty salinity se kalibrace a násled-
né měření koncentrace bude kompenzovat pro zobrazení 
správné koncentrace kyslíku. Pokud by se nezadala hodnota 
salinity, výsledek by měl chybu 18%.

Poznámka: Salinita a nadmořská výška nemají efekt na roz-
sah % nasycení kyslíku.

Pokud je voda sladká, koncentrace kyslíku bude maximální. 
Rozpustnost kyslíku ve vodě klesá pokud je voda slaná nebo 
mořská. Rozpustnost kyslíku ve vodě klesá také s nadmoř-
skou výškou.

Před provedením kalibrace se ujistěte, že sonda je připra-
vena k měření (viz stranu 65), např. membrána je naplněna 
elektrolytem, sonda je připojena k přístroji a zpolarizová-
na. Pro přesnou kalibraci se doporučuje počkat 15 minut 
pro dokonalou polarizaci sondy. Během polarizace nechte 
na sondě ochranný kryt, sundávejte ho během kalibrace a 
měření. Nasledujte kalibrační postup. Kalibrujte pravidelně, 
hlavně když je potřeba přesné měření. Sonda může být ka-
librovaná na 2 body: 100.0 % (kalibrace strmosti) a 0.0 % 
(kalibrace na nulu).

Úvodní příprava
Připravte čerstvou láhev HI7040 podle přiloženého postu-
pu. Použijte roztok do jednoho měsíce od přípravy. Nalij-
te malé množství nulovacího roztoku do kádinky. Sundejte 
ochranný kryt ze sondy.
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Kalibrace na 100% nasycení
Doporučuje se provádět kalibraci strmosti ve vlhkém nasyce-
ném vzduchu.
Nachystejte malou kádinku s vodou.
Opláchněte sondu čistou vodou.
Osušte konec sondy a nechte pár sekund stabilizovat měření 
na displeji (sonda ve vzduchu).
Podržte nad hladinou vody v kádince.
Zmáčkněte CAL.

Zobrazí se “(symbol přesýpacích hodin)” 
spolu se zprávou ”WAIT” dokud se neustálí 
hodnota.

Až se hodnota ustálí a je poblíž limitů, za-
čne blikat symbol “CFM”. Zmáčkněte CFM 
pro potvrzení kalibrace 100.0 % DO.

Zmáčkněte CAL pro opuštění kalibrace po prvním bodu. Pří-
stroj zobrazí zprávu “SAVING”, označující informaci o ukládání 
kalibrace strmosti a vrátí se pak do měřícího modu.

Kalibrace nulového bodu
Zmáčkněte CAL nebo pokračujte po po-
tvrzení prvního kalibračního bodu. Na pří-
stroji se zobrazí “WAIT” a “0.0 %” v pravém 
dolním rohu.

Ponořte membránu sondy s teplotním či-
dlem do kádinky s nulovacím roztokem a 
jemně míchejte po dobu 2-3 minuty. Hod-
nota na displeji bude klesat.

Až se hodnota ustálí a přestane klesat, za-
čne blikat symbol “CFM”. Zmáčkněte CFM 
pro potvrzení kalibrace 0.0 % DO.

Přístroj zobrazí zprávu “SAVING”, označu-
jící informaci o ukládání kalibrace a vrátí 
se pak do měřícího modu. Před měřením 
opláchněte sondu vodou.
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Návod k obsluze

Pokud je měření mimo limity, zobrazí se 
zpráva “WRONG STANDARD“.

Pokud se v průběhu kalibrace teplo-
ta dostane mimo rozsah 0.0 - 50.0 ºC, 
zobrazí se zpráva “WRONG STANDARD 
TEMPERATURE” a hodnota teploty bude 
blikat.
Good Laboratory Practice (GLP) se vztahuje k funkci kon-
troly kvality používané k zajištění jednotny mezi kalibrací 
sondy a měřením. Vyhrazené tlačítko GLP otevře soubor s 
informacemi o poslední kalibraci. Použijte ↑ a ↓ pro lis-
tování uloženými informacemi. Tyto obsahují použité stan-
dardy, teplotu standardů, nadmořskou výšku, salinitu, čas 
a datum poslední kalibrace, informace o vypršené kalibraci 
a sériové číslo sondy. Tyto informace jsou zahrnuty také v 
každé uložené hodnotě.

Data poslední DO kalibrace
Data poslední DO kalibrace se ukládají 
automaticky po úspěšné kalibraci. Pro 
zobrazení kalibrace zmáčkněte GLP, 
když je přístroj v režimu měření.

Na přístroji se zobrazí:
Kalibrační standard a teplota kalibrace:

0.0 % pokud byl přístroj kalibrován na 
tento bod.
100% pokud byl přístroj kalibrován ve 
vlhkostí nasyceném vzduchu.

Nastavení nadmořské výšky a salinity 
během kalibrace společně s aktuálním 
měřením.

Čas poslední kalibrace (hh:mm:ss) spolu 
s aktuálním měřením.
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Datum poslední kalibrace (yyyy.mm.dd.) 
spolu s aktuálním měřením.

Expirace kalibrace spolu s aktuálním mě-
řením:
Pokud vypnuto, zobrazuje se “EXPIRATION 
WARDING DISABLED”.

Nebo pokud zapnuto, bude se zobrazovat 
počet dnů až do upozornění “CAL DUE”.

Nebo počet dnů po exspiraci poslední kali-
brace (např.: “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Seriové číslo elektrody spolu s aktuálním 
měřením.

měření DO

Ujištěte se, že je sonda zpolarizována, nakalibrována a že je 
sejmut ochranný kryt.
Opláchněte sondu.
Ponořte sondu do měřeného vzorku, ujištěte se, že je ponoře-
né i teplotní čidlo. Nechte ustálit hodnotu.
Vzorek by měl být míchán.

Hodnota rozpuštěného kyslíku (v %) se 
zobrazuje na prvním řádku a teplota na 
druhém.

Zmáčkněte RANGE pro přepnutí z % na 
ppm (mg/l) a obráceně.
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Během měření se spotřebovává kyslík.

Pro přesné měření rozpuštěného kyslíku se doporučuje 
proudění vody o rychlosti 0,3 m/s. Toto zaručuje, že povrch 
membrány je stále v reprezentativním vzorku. Doporučuje 
se použít magnetické míchadlo. Sonda ma zabudované tep-
lotní čidlo. Ujištěte se, že je také ponořeno. Naměřená tep-
lota se zobrazuje ve druhém řádku displeje. Nechte sondu, 
ať se teplotně srovná se vzorkem, než začnete s měřením.

Toto může trvat pár minut. Čím je větší rozdíl mezi vzorkem 
a místem, kde byla sonda uložena, tím déle to bude trvat.

Poznámka: 
 Pokud hodnota teploty bliká, je teplota mimo roz-
sah sondy. Přístroj zobrazí “---”.
 Pokud se teplotní čidlo elektrody porouchá, bude 
se zobrazovat zpráva “BROKEN TEMPERATURE SENSOR” a 
“----” a na 2. řádku bude blikat symbol jednotky.
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Sundejte ochranný kryt z pH elektrody.
NELEKNĚTE SE SLANÝCH KRUST.
Toto je u elektrod normální. Zmizí to po opláchnutí vodou.

Během přepravy se můžou uvnitř skleněné kuličky objevit 
miniaturní vzduchové bublinky, které mohou ovlivnit měření. 
Těchto bublinek se zbavíte protřepáním elektrody jako skleně-
ným teploměrem. Pokud jsou kulička a/nebo rozhraní suché, 
ponořte elektrodu do HI70300 nebo HI80300 uchovávacího 
roztoku aspoň na hodinu.

Pro plnící elektrody:
Pokud je plnící roztok o víc než 2½ cm (1”) pod plnící otvor, 
přidejte HI7082 nebo HI8082 3,5M KCl. Během měření měj-
te plnící otvor otevřený, aby rozhraním proudil elektrolyt pod 
dostatečným tlakem.

Měření
Opláchněte elektrodu destilovanou vodou. Ponořte špičku (3 
cm /1¼”) do vzorku a pár vteřin jemně míchejte.
Pro rychlejší odezvu a zabránění kontaminace vzorků, oplách-
něte před každým měřením elektrodu měřeným vzorkem.

Uchovávací proces
Pro minimalizaci ucpávání a zajištění rychlé odezvy skleněná 
kulička a rozhraní musí zůstávat vlhké a nesmí vyschnout.



Údržba  
pH elektrody

55Údržba

Doplňujte do ochranné krytky uchovávací roztok HI70300 
nebo HI80300 nebo při jeho nedostupnosti plnící roztok 
(HI7082 nebo HI8082).
Následujte postup přípravy před každým měřením.

Poznámka: Nikdy neuchovávejte elektrodu v destilované 
nebo deionizované vodě!

Pravidelná údržba
Zkontrolujte elektrodu a kabel. Kabel k připojení do přístro-
je musí být nedotčený a nesmí se projevovat žádné známky 
zlomení kabelu nebo prasklin na elektrodě. Konektor musí 
být čistý a suchý. Pokud se objeví škrábance nebo praskli-
ny, nahraďte elektrodu. Opláchněte všechny solné zbytky 
vodou.
U plnících elektrod: Doplňte referenční oblast čerstvým 
elektrolytem (HI7082 nebo HI8082). Nechte elektrodu svis-
le viset aspoň 1 hodinu.
Následujte výše zmíněný uchovávací proces.

Čisticí proces
Využijte diagnostické zprávy pro řešení potíží s pH elektro-
dou. Jsou dostupné různé čistící roztoky:
 Všední – Ponořte do HI7061 nebo HI 8061  
 přibližně na 30 minut.
 Bílkoviny – Ponořte do HI7073 nebo HI8073  
 přibližně na 15 minut.
 Anorganické sloučeniny – Ponořte do HI7074  
 přibližně na 15 minut.
 Oleje/Tuky – Ponořte do HI7077 nebo HI8077.

Poznámka: Po jakémkoliv čištění opláchněte elektrodu de-
stilovanou vodou, doplňte plnící elektrolyt (není potřebné 
u gelových elektrod) a ponořte do uchovávacího roztoku 
aspoň na hodinu před měřením.

Teplotní korelace pro pH citlivé sklo 
Zkontrolujte teplotní rozsah elektrody. Životnost pH elek-
trod závisí taky na teplotě měření. Pokud se pravidelně měří 
při vysokých teplotách, životnost elektrody prudce klesá.
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Alkalická chyba
Vysoká koncentrace sodíkových iontů interferuje s měřením 
alkalických roztoků. pH hodnota, při kterém začne být inter-
ference výrazná, závisí od složení skla. Tato interference se 
nazývá alkalická chyba a způsobuje snižování měřeného pH. 
Hanna skla mají následující charakteristiku.

Po měření opláchněte sondu čistou vodou. Pokud je potřebné 
důkladnější čištění, sundejte krytku sondy a očištěte sondu 
hadříkem nebo neabrasivním čisticím prostředkem. Ujistěte 
se, že nasazujete zpátky krytku ve správnem směru. Po vyčiš-
tění sondy překalibrujte přístroj.

Izolátor sloužící k podpoře platinových elektrod je vyrobený 
ze skla. Buďte hodně opatrní při zacházení se sondou.
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Kyslíková sonda je vyrobena z PEI.
Teplotní čidlo měří teplotu vzorku. Mimo měření 
používejte ochrannou krytku. Pro výměnu mem-
brány nebo doplnění elektrolytu postupujte ná-
sledovně:

Sundejte ochranný kryt jemným otáčením a ta-
hem (viz obr. 1).

Odšroubujte hlavici membrány ve směru hodi-
nových ručiček (viz obr. 2).

Nová hlavice membrány dodávaná s přístrojem 
se musí opláchnout elektrolytem. Naplňte čis-
tým elektrolytem.

Jemně poklepejte strany hlavice membrány pro 
odstranění vzduchových bublinek. Neklepejte 
přímo na spodek membrány, může to poškodit 
membránu.

Ujištěte se, že gumový O-kroužek je správně 
nasazený uvnitř membrány. Se senzorem namí-
řeným dolů postupně našroubujte membránu. 
Trochu elektrolytu přeteče.

Platinová katoda (přehled DO sondy, str. 67) 
musí být stále jasná a nezakalená. Pokud je za-
kalená, je ji potřeba vyčistit. Můžete použít le-
penku nebo látku nepouštějící vlákna. Očistěte 
katodu jemně ze strany na stranu 4-5 krát. To je 
dostačující pro vyčištění katody bez poškození. Následně 
opláchněte sondu deionizovanou nebo destilovanou vodou 
a nasaďte novou membránu dle postupu.

Důležité
Pro zajištění přesného a stabilního měření je důležité udr-
žovat povrch membrany v perfektní kondici. Tato polopro-
pustná membrána izoluje senzor od prvků z okolí, ale dovo-
luje prostup kyslíku. Pokud je na membráně nějaká špína, 
opláchněte ji opatrně destilovanou nebo deionizovanou 
vodou Pokud nedostatky přetrvávají nebo je zřejmé nějaké 
poškození, je potřeba vyměnit membránu. Ujistěte se, že 
O-kroužek je správně nasazený.
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Symptomy Problém Řešení
Pomalá odezva/vysoký 
drift.

Špinavá pH elektroda. Očistěte sondu a pak 
ponořte špičku do HI7061 
nebo HI8061 na 30 minut

Měření kolísá nahoru a 
dolů (šum).

pH: Zanesená/ucpaná 
reference. Nedostatek 
elektrolytu (plnitelné 
elektrody).

Očistěte elektrodu. 
Doplňte plnicí elektro-
du. Zkontrolujte kabel a 
konektor.

EC: Pouzdro EC sondy 
nedostatečně nasazené; 
vzduchové bubliny uvnitř 
pouzdra.

Znovu namontujte 
pouzdro. Poklepejte o 
sondu pro odstranění 
vzduchu. Přesuňte sondu 
doprostřed kádinky. 
Zkontrolujte, že pouzdro 
je kompletně zaplněné.

DO: V DO sondě jsou 
bublinky vzduchu.

Sundejte membránu. Do-
plňte, vyklepejte, nasaďte 
membránu.

Přístroj neakceptuje 
roztok pufru/standardu 
během kalibrace.

pH: Špinavá elektroda 
nebo kontaminovaný pufr.

Očistěte. Pokud nestačí, 
vyměňte pufr. Pokud ne-
stačí, vyměňte elektrodu.

EC: Poškozená EC sonda. Očistěte. Pokud nestačí, 
vyměňte sondu. Zkon-
trolujte jestli je vybrán 
správný standard.

Pokud na displeji bliká 
“pH” a “-2.00” nebo 
“16.00”.

Mimo rozsah pH. A) Zkontrolujte, že 
ochranné pouzdro bylo 
sundané.
B) Ujistěte se, že vzorek je 
v rozsahu pH sondy.
C) Zkontrolujte elektrolyt 
a stav sondy.

Pokud na displeji bliká 
hodnota EC, TDS nebo 
NaCl.

Mimo rozsah EC, TDS 
nebo NaCl.

Zkontrolujte zda byl se-
jmut ochranný přepravní 
obal. Překalibrujte sondu. 
Ujistěte se, že roztok je ve 
specifickém rozsahu. Ujiš-
těte se, že změna rozsahu 
není uzamčená.

Pokud na displeji bliká 
hodnota DO.

Mimo rozsah DO. Zkontrolujte, zda je 
plocha katody bez bublin. 
Zkontrolujte pohyb okolo 
membrány. Odstraňte 
membránu, zkontrolujte
a v případě potřeby 
vyčistěte. Vložte novou 
membránu, naplňte čers-
tvý elektrolyt bez bublin,
nechejte déle polarizovat. 
zamíchejte nebo zvyšte 
průtok.
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Symptomy Problém Řešení
Zobrazuje se: “mV” a 
“-1000” nebo “1000” a 
bliká.

Mimo rozsah mV. A) Zkontrolujte, zda je 
odstraněn přepravní 
kryt.
B) Ujistěte se, že vzorek 
pH je v určeném roz-
sahu.
C) Zkontrolujte, zda je 
dostatečná hladina elek-
trolytu v pH elektrodě.
D) Zkontrolujte, zda 
uvnitř pH membrány 
nejsou bubliny.

Přístroj neměří teplotu. 
Na 2. řádku LCD se zob-
razí „----“ .

Poškozený teplotní 
senzor.

Vyměňte elektrodu.

Přístroj nedokáže kalib-
rovat NaCl.

Nesprávná kalibrace EC. Rekalibrujte rozsah EC. 
Nastavte kanstantu 
měřicí cely na 1.

Přístroj nedokáže kalib-
rovat nebo dává chybné 
údaje.

Poškozená pH elektroda. Vyměňte elektrodu.

Při spuštění přístroj 
trvale zobrazuje všechny 
LCD tagy.

Některá z kláves je zablo-
kována.

Zkontrolujte klávesnici 
nebo kontaktujte servis.

Zpráva CAL “Prod” při 
zapnutí.

Přístroj není továrně 
kalibrován nebo tovární 
kalibrace vypršela.

Kontaktujte servis.
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pH Teplota
Rozsah -2.00 až 16.00 pH 

-2.000 až 16.000 
pH* 
±1000.0 mV 

-20.0 ž 120.0 ºC (-4.0 to 248.0 °F)**

Rozlišení 0.01 pH 
0.001 pH* 
0.1 mV 

0.1 ºC

Přesnost
@ 25 °C / 77 °F 

±0.01pH 
±0.002 pH* 
±0.2 mV 

±0.5 ºC

pH Kalibrace Automatická, na 3 body (5 bodů*), 5 standardů (7 standar-
dů*) Dostupné pufry (1.68*, 4.01 nebo 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45*) a 2 uživatelské pufry*

Teplotní kom-
penzace

Automatická s integrovaným teplotním čidlem.

pH elektroda HI11310 inteligentní pH/teplota elektroda (součástí)

funkce Log Až 1000 * organizovaných v: Manuální ukládání (Max. 200 
logů), Manuální při stabilitě (Max. 200 logů), Kontinuální 
ukládání * (Max. 600 logů; 100 slotů)

EC TDS Salinita
Rozsah 0.00 až 29.99 μS/ 

cm, 3.00 až 29.99 
μS/cm, 300. až 
2999. μS/cm, 3.00 
až 29.99 mS/cm, 
30.0 až 200.0 mS/
cm, až do 500.0 
mS/ cm, absolutní 
vodivost *

0.00 až 14.99 
ppm (mg/L), 15.0 
až 149.9 ppm 
(mg/L), 150. až 
1499. ppm (mg/L), 
1.50 až 14.99 g/L, 
15.0 až 100.0 g/L, 
až do 400.0 g/L 
absolutní TDS* (s 
faktorem 0.80)

0.0 až 400.0% NaCl 
**, 2.00 až 42.00 
PSU **, 0.0 až 80.0 
g/L **

Rozlišení 0.01 μS/cm, 00.1 
μS/cm, 0.01 μS/ 
cm, 0.01 mS/cm, 
00.1 mS/cm

0.01 ppm, 0.1 
ppm, 1 ppm, 0.01 
g/L, 0.1 g/L

0.1% NaCl, 0.01 
PSU, 0.01 g/L

Přesnost
@ 25 °C 

±1% měření (±0.05 
μS/cm nebo 1 
jednotku, které je 
větší)

±1% měření (±0.03 
ppm nebo 1 
jednotku, které je 
větší)

±1% měření

EC kalibrace 1 konstanta cely;6 dostupných standardů: 84, 1413 μS/cm, 
5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm, 1 bod offset: 0.00 μS/cm

Kalibrace 
salinity %NaCl 
(pouze)

Jednobodová s  HI7037L
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EC TDS Salinita

Teplotní  
kompenzace

Automatická
NoTC – Může být nastaveno měření absolutní vodi-
vosti. 

Vodivostní teplot-
ní koeficient

0.00 do 6.00% / ºC (jenom pro EC a TDS). Výchozí 
hodnota je 1.90% / ºC

TDS factor 0.40 to 0.80 (Výchozí hodnota je 0.50)

EC Sonda HI763100

Ukládání Až 1000 ** (400) organizovaných v: Manuální ukládá-
ní (Max. 200 logů), Manuální při stabilitě (Max. 200 
logů), Kontinuální ukládání ** (Max. 600 logů; 100 
slotů)

DO
Rozsah 0.00 až 45.00 ppm (mg/L) 

0.0 až 300.0% 
-20.0 až 120.0 ºC 

Rozlišení 0.01 ppm (mg/L) 
0.1% 
0.1 °C 

Přesnost @ 25 °C ±1.5% měření nebo ±1 jednotka ; ±0.5 ºC 

DO kalibrace 1 až 2-bodová při 0% (HI7040) a 100% (vlhkostí nasy-
cený vzduch)

Rozlišení kompen-
zace nadm. výšky

-500 až 4,000 m (-1640 až 13120’) 
100 m (328’) 

Rozlišení kompen-
zace salinity

0 až 40 g/L 
1 g/L 

Teplotní komp. 0.0 ž 50.0 ºC 

DO sonda HI764080

Ukládání Až 1000 organizovaných v: Manuální ukládání (Max. 
200 logů), Manuální při stabilitě (Max. 200 logů), Kon-
tinuální ukládání ** (Max. 600 logů; 100 slotů)

Dolňující specifikace
PC rozhraní Micro USB 

Rozhraní ukládání USB 

Síťové napájení 5 VDC Adapter (součástí) 

Prostředí 0-50 ºC (32-122 ºF) Max 95% RV nekondezující 

Rozměry 202 x 140 x 12 mm (7.9 x 5.5 z 0.5”) 

Hmotnost 250g (8.82 oz) 

* Absolutní vodivost (nebo TDS) je vodivost (nebo TDS) bez 
teplotní kompenzace.
** Jenom standardní režim.
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pH
KALIBRAČNÍ ROZTOKY

HI70004P pH 4.01 Pufr, pytlíky, 20 mL (25 ks.) 

HI70007P pH 7.01 Pufr, pytlíky, 20 mL (25 ks.)

HI70010P pH 10.01 Pufr, pytlíky, 20 mL (25 ks.)

HI7001L pH 1.68 pufr, 500 mL 

HI7004L pH 4.01 pufr, 500 mL 

HI7006L pH 6.86 pufr, 500 mL 

HI7007L pH 7.01 pufr, 500 mL 

HI7009L pH 9.18 pufr, 500 mL 

HI7010L pH 10.01 pufr, 500 mL 

HI8004L pH 4.01 pufr FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8006L pH 6.86 pufr FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8007L pH 7.01 pufr FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8009L pH 9.18 pufr FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8010L pH 10.01 pufr FDA schválená láhev, 500 mL 

UCHOVÁVACÍ ROZTOKY 

HI70300L Uchovávací roztok, 500 mL 

HI80300L Uchovávací roztok FDA schválená láhev, 500 mL 

ČISTICÍ ROZTOKY

HI70000P Electrode Rinse Sachets, 20 mL, 25 ks. 

HI7061L Čistící roztok pro běžné použití, 500 mL 

HI7073L Čistící roztok pro bílkoviny, 500 mL 

HI7074L Čistící roztok pro anroganické sloučeniny, 500 mL 

HI7077L Čistící roztok pro oleje a tuky, 500 mL 

HI8061L Čistící roztok pro běžné použití FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8073L Čistící roztok pro bílkoviny FDA schválená láhev, 500 mL 

HI8077L Čistící roztok pro oleje a tuky FDA schválená láhev, 500 mL 

PLNICÍ ROZTOKY

HI7082 3,5M KCl, 4x30 mL, pro elektrody s dvojitým rozhraním 

HI8082 3,5M KCl FDA schválená láhev, 4x30 mL, pro elektrody s dvojitým 
rozhraním
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EC
VODIVOSTNÍ ROZTOKY

HI70030P 12880 μS/cm, 20 mL pytlíky (25 ks.) 

HI70031P 1413 μS/cm, 20 mL pytlíky (25 ks.)

HI70039P 5000 μS/cm, 20 mL pytlíky (25 ks.)

HI7030M 12880 μS/cm, 230 mL 

HI7031M 1413 μS/cm, 230 mL 

HI7033M 84 μS/cm, 230 mL 

HI7030M 12880 μS/cm, 230 mL 

HI7034M 80000 μS/cm, 230 mL 

HI7035M 111800 μS/cm, 230 mL 

HI7039M 5000 μS/cm), 230 mL 

HI7030L 12880 μS/cm, 500 mL 

HI7031L 1413 μS/cm, 500 mL 

HI7033L 84 μS/cm, 500 mL 

HI7034L 80000 μS/cm, 500 mL 

HI7035L 111800 μS/cm, 500 mL

HI7039L 5000 μS/cm, 500 mL 

HI7037L 100% NaCl standard, 500 mL 

HI8030L 12880 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

HI8031L 1413 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

HI8033L 84 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

HI8034L 80000 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

HI8035L 111800 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

HI8039L 5000 μS/cm, 500 mL FDA schválená láhev

DO
HI7040M Zero Oxygen Solution, 230 ml 

HI7040L Zero Oxygen Solution, 500 ml 

HI7041S Plnící elektrolyt, 30 ml 

HI764080 Náhradní digitální sonda rozpuštěného kyslíku pro EDGE, 
polarografická, teplotní čidlo, 3 mm konektor

HI764080A/P 5 náhradních membrán

 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HI75110/220U Síťový adapter od 115 Vac do 5 Vdc (USA přípojka)

HI75110/220E Síťový adapter od 230 Vac do 5 Vdc (Evropská přípojka)

HI76404B Stojan na elektrody

HI2000WC Stojan na zeď

HI2000BC Stojan na stůl
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edge™ je v záruční době po dobu dvou let. Záruka se vzta-
huje na případné vady zpracování nebo materiálu, používá-
te-li jpřístroje k určeným účelům v souladu s našimi pokyny. 
Záruční doba elektrod a sond je šest měsíců. Tato záruka je 
omezena na opravu nebo výměnu zdarma.
Poškození následkem nehody, zneužití, nesprávné manipula-
ce, nebo nedostatečné údržby není zahrnuto do záruky.
Je-li to nutné, obraťte se na prodejce, od kterého jste přístroj 
zakoupili. Pokud je přístroj v záruce, nahlaste prodejci číslo 
modelu, datum nákupu, sériové číslo a charakter poruchy. 
Pokud chcete opravit přístroj na který se už nevztahuje zá-
ruka, budete informováni o příslušných poplatcích. Je-li nut-
ná oprava, obraťte se na prodejce, od kterého jste přístroj 
zakoupili. Pokud je přístroj v záruce, nahlaste číslo modelu, 
datum nákupu, sériové číslo a charakter poruchy. Pokud se 
na přístroj záruka nevztahuje, budete informováni o případ-
ných poplatcích spojených s opravou přístroje. Pokud chce-
te přístroj vrátit do Hanna Instruments, nejdřív kontaktujte 
naše technické oddělení, které vám vydá číslo RGA-Returned 
Goods Authorization. Ujistěte se, že je přístroj řádně zabale-
ný, aby při prepravě nedošlo k jeho poškození.

Kontakty Světová centrála

Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 
www.Hannainst.com

Pobočka v ČR

Hanna Instruments Czech s.r.o.
Mezi Vodami 1903/17a
143 00 Praha 4
www.hanna-instruments.cz


