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Instrukcja obsługi

Wodoodporny miernik 
pH AD11 & AD12 

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór produktu firmy Adwa. 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją przed rozpoczęciem eksploatacji.
Przyrządy te są zgodne z dyrektywą EMC 
89/336/EWG i dyrektywą niskonapięciową 
73/23/EWG dotyczącą urządzeń 
elektrycznych. Aby uzyskać dodatkowe 
informacje techniczne, napisz do nas na 
adres sales@adwainstruments.com.

WPROWADZANIE
AD11 i AD12 to wodoodporne testery pH i 
temperatury. Obudowa została całkowicie 
uszczelniona przed wilgocią.
Wszystkie odczyty pH są automatycznie 
kompensowane temperaturowo (ATC), a 
wartości temperatury mogą być wyświetlane 
w jednostkach °C lub °F.
Miernik można skalibrować w jednym lub 
dwóch punktach dla pH z automatycznym 
rozpoznawaniem bufora i względem pięciu 
zapamiętanych wartości buforów.
Pomiary są bardzo dokładne dzięki 
unikalnemu wskaźnikowi stabilności 
bezpośrednio na wyświetlaczu LCD. Modele 
są również wyposażone w symbol niskiego 
poziomu baterii, który ostrzega użytkownika 
o konieczności wymiany baterii.
Elektroda pH AD11P, dostarczana z 
miernikiem, jest wymienna i może być łatwo 
wymieniona przez użytkownika.
Hermetyczny czujnik temperatury umożliwia 
szybki i dokładny pomiar i kompensację 
temperatury.

Każdy miernik jest dostarczany w komplecie 
z:

• Elektroda pH AD11/AD12
• 4 baterie 1,5 V, typu

guzikowego
• Instrukcja obsługi

PANEL PRZEDNI I WYŚWIETLACZ

1. Dwuliniowy wyświetlacz LCD
2. Przycisk WŁ./WYŁ./TRYB
3. Elektroda pH i czujnik temperatury
4. Korpus elektrody
5. Komora baterii (wewnątrz)
6. Przycisk USTAW/WTRZYMAJ
7. Uchwyt klipsa

1. Wskaźnik stabilności (symbol klepsydry)
2. Wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu 
baterii
3. Tryb kalibracji / wskazanie kalibrowanego
miernika
4. Wskaźnik ATC (automatyczna 
kompensacja temperatury).
5. Drugi poziom LCD
6. Podstawowy poziom LCD
7. Jednostka miary dla poziomu
podstawowego

DANE TECHNICZNE

Zakres -2.0 to 16.0 pH (AD11)
-2.00 to 16.00 pH (AD12)

-5.0 to 60.0 °C / 23.0 to 140.0 °F
Rezolucja 0.1 / 0.01 pH

0.1 °C / 0.1 °F
Dokładność (@25 °C/77 °F)

±0.1 / ±0.01 pH
±0.5 °C / ±1 °F

Kalibracja pH
Automatyczna, 1 lub 2 punktowa

z 2 zestawami zapamiętanych buforów
(pH 4.01/7.01/10.01 or 4.01/6.86/9.18)

pH - elektroda AD11P (w zestawie)
Kompensacja temperatury

Automatyczna
Typ baterii 4 x 1.5V guzikowa
Żywotność baterii: ok. 300 godzin
Automat. wył. Po 8 min. nieużywania 
Środowisko pomiaru

-5 do 50 °C (23 do 122 °F); RH 100%
Wymiary 175.5 x 39 x 23 mm
Waga 100 g

AD11P Zapasowa elektroda 
AD70004P pH 4.01 roztwór bufor. 20 ml, 25 szt. 
AD7004 pH 4.01 roztwór bufor.  230 ml but. 
AD70007P pH 7.01 roztwór bufor. 20 ml, 25 szt. 
AD7007 pH 7.01roztwór bufor.  230 ml but. 
AD70010P pH 10.01 roztwór bufor. 20 ml, 25 szt.
AD7010

AD7061

pH 10.01 roztwór bufor.  230 ml but. 
roztwór czyszczący, 230 ml

AD70300 roztwór do przechow. 230 ml

ELEKTRODA I ROZTWORY

IS
TA

D
12

   
  0

9/
14Tłumaczen ie :  

www.hydropon ikabezogrodek .p l

http://www.a
mailto:sales@adwainstruments.com
http://www.hydroponikabezogrodek.pl


Włącz miernik
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF/

MODE, aż zaświeci się wyświetlacz LCD.
Wszystkie użyte segmenty będą widoczne
przez jedną sekundę.

Zablokuj wyświetlacz
• W trybie pomiaru naciśnij przycisk SET/

HOLD. Odczyt zostanie zamrożony na
wyświetlaczu LCD. Naciśnij dowolny
przycisk, aby powrócić.

Wyłącz miernik
• W trybie pomiaru naciśnij przycisk

ON/OFF/MODE. Na wyświetlaczu
pomocniczym pojawi się OFF. Zwolnij
przycisk.

Uwaga: Jeśli pomiary są wykonywane w 
różnych kolejnych próbkach, dokładnie 
przepłucz sondę, aby wyeliminować 
zanieczyszczenie krzyżowe. Po oczyszczeniu 
przepłucz sondę niewielką ilością mierzonej 
próbki.

PRZEWODNIK OBSŁUGI

POMIAR pH I KALIBRACJA

Wykonanie pomiaru
• Zanurz elektrodę w badanym roztworze,
delikatnie mieszając.
• Pomiaru należy wykonać, gdy zniknie
wskaźnik stabilności (klepsydra).
• Wartość pH automatycznie kompensowana
temperaturą jest pokazywana na głównym
poziomie LCD, podczas gdy drugi pokazuje
temperaturę próbki.

Uwaga: Przed wykonaniem jakiegokolwiek 
pomiaru pH upewnij się, że miernik został 
skalibrowany (wyświetlany jest znacznik 
CAL).
Kalibracja pH
W celu uzyskania lepszej dokładności zaleca 
się częstą kalibrację przyrządu. Ponadto 
przyrząd należy ponownie skalibrować, gdy:

• Po wejściu w tryb kalibracji i przed 
zaakceptowaniem pierwszego punktu można 
wyjść z procedury i powrócić do ostatnich 
danych kalibracji naciskając przycisk ON/
OFF/MODE. Drugi wyświetlacz LCD 
wyświetla „ESC” przez jedną sekundę, a 
następnie miernik powraca do normalnego 
trybu pomiarowego.
• Aby zresetować do domyślnych wartości 
kalibracji, naciśnij przycisk SET/HOLD po 
wejściu w tryb kalibracji i przed 
zaakceptowaniem pierwszego punktu. Drugi 
wyświetlacz LCD wyświetla „CLR” przez 
jedną sekundę, miernik resetuje się do 
domyślnej kalibracji, a etykieta CAL znika.

a) Elektroda pH została wymieniona
b) Po badaniu silnych chemikaliów.
c) Tam, gdzie wymagana jest wysoka 
dokładność lub raz w miesiącu.
Procedura kalibracji

• W normalnym trybie pomiaru naciśnij i 
przytrzymaj przycisk ON/OFF/MODE, aż OFF 
na drugim wyświetlaczu LCD zostanie zastąpiony
przez CAL.
• Zwolnij przycisk. Wyświetlacz LCD wejdzie w 
tryb kalibracji, wyświetlając „pH 7,01 USE” (lub 
„pH 6,86 USE”, jeśli wybrano zestaw buforów 
NIST).
• Miernik automatycznie rozpoznaje bufory: jeśli 
zostanie wykryty ważny bufor, jego wartość jest 
pokazywana na głównym wyświetlaczu, a na 
drugim poziomie LCD pojawia się napis REC. 
Jeśli nie zostanie wykryty żaden ważny bufor, 
miernik utrzymuje aktywne wskazanie USE przez 
12 sekund, a następnie WRNG, wskazując, że 
mierzony bufor nie jest prawidłową wartością 
kalibracji.

Kalibracja jednopunktowa
• W przypadku kalibracji jednopunktowej z
buforami pH 4,01, 9,18 lub 10,01 miernik
automatycznie akceptuje kalibrację, gdy
odczyt jest stabilny. Przyjęty bufor jest
wyświetlany razem z komunikatem „OK 1”
przez jedną sekundę, po czym miernik
automatycznie powraca do normalnego trybu
pomiarowego.
• Jeżeli wymagana jest kalibracja
jednopunktowa buforem pH 7,01 (lub pH
6,86), to po zaakceptowaniu punktu kalibracji
należy nacisnąć przycisk ON/OFF/MODE,
aby powrócić do trybu normalnego. Miernik
pokazuje „7,01” (lub „6,86”) i „OK 1” przez
jedną sekundę, po czym automatycznie
powraca do normalnego trybu.

Uwaga: Dla większej dokładności, zalecamy 
kalibrację dwupunktową.
Kalibracja dwupunktowa
• W przypadku kalibracji dwupunktowej

umieść elektrodę w buforze pH 7,01 (lub
pH 6,86). Po zaakceptowaniu pierwszego
punktu kalibracji pojawia się komunikat
„pH 4.01 USE”. Komunikat jest
wstrzymywany przez 12 sekund, chyba że
zostanie rozpoznany prawidłowy bufor.
Jeśli nie zostanie rozpoznany żaden ważny
bufor, zostanie wyświetlony komunikat
WRNG. Jeśli ważny bufor (pH 4,01, 10,01
lub

USTAWIENIA
Tryb ustawień umożliwia wybór jednostki 
temperatury oraz zestawu buforów pH.
Aby wejść w tryb ustawień, należy nacisnąć 
przycisk ON/OFF/MODE, aż CAL na 
wyświetlaczu pomocniczym zostanie 
zastąpione przez TEMP i aktualną jednostkę 
temperatury (np. TEMP °C). Następnie:
Wybór °C/°F:

• Użyj przycisku SET/HOLD. Po wybraniu
jednostki temperatury należy nacisnąć
przycisk ON/OFF/MODE, aby wejść w tryb
wyboru zestawu buforów.
• Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF/
MODE, aby powrócić do normalnego trybu
pomiaru.
Aby zmienić zestaw buforów kalibracyjnych:
• Po ustawieniu jednostki temperatury miernik
pokaże aktualnie ustawiony bufor: „pH 7,01
BUFF” (dla 4,01/7,01/10,01) lub „pH 6,86
BUFF” (dla NIST 4,01/6,86/*9,18).
• Zmień zestaw za pomocą przycisku SET/
HOLD, a następnie naciśnij przycisk ON/
OFF/MODE, aby powrócić do normalnego
trybu pomiaru.

KONSERWACJA ELEKTRODY

Gdy nie jest używana, przepłucz elektrodę 
wodą i przechowuj ją z kilkoma kroplami 
roztworu do przechowywania AD70300 w 
nasadce ochronnej.

NIGDY NIE PRZECHOWYWAĆ 
ELEKTRODY W WODZIE 

DESTYLOWANEJ LUB 
DEJONIZOWANEJ!

• Jeśli elektroda została pozostawiona do
wyschnięcia, zanurz końcówkę w
roztworze do przechowywania na co
najmniej godzinę, aby ją ponownie
aktywować.

• Aby przedłużyć żywotność elektrody,
zaleca się jej comiesięczne czyszczenie
poprzez zanurzenie końcówki w roztworze
do ogólnego czyszczenia AD7061 na 30
minut. Następnie przepłucz dokładnie
wodą z kranu i wykonaj ponowną
kalibrację miernika.

• Elektrodę można łatwo wymienić,
odkręcając korpus, jak pokazano poniżej.

Gdy baterie stają się słabe, symbol baterii 
na wyświetlaczu LCD zapala się, 
wskazując niski poziom naładowania 
baterii. Baterie należy wkrótce wymienić.
Aby wymienić baterie, odkręć i zwolnij 
korpus elektrody.

Wyjmij komorę 
baterii i ostrożnie 
wymień wszystkie 
cztery baterie, 
zwracając uwagę na 
ich polaryzację. 
Ponownie zamocuj i 
dokręć odpowiednio 
korpus elektrody, 
aby zapewnić 
wodoszczelność.

WYMIANA BATERII

9.18) zostanie wykryty, miernik zakończy 
procedurę kalibracji. Na wyświetlaczu LCD 
pojawi się zaakceptowana wartość z 
komunikatem „OK 2”, po czym miernik powróci 
do normalnego trybu.
Uwaga: Po zakończeniu procedury kalibracji 
znacznik CAL zostaje włączony.

Aby wyjść z kalibracji i zresetować do 
wartości domyślnych




