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Kính gửi Quý Khách Hàng, 

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm của Hanna. Xin vui lòng đọc kĩ 

hướng dẫn sử dụng (HDSD) này trước khi sử dụng thiết bị. HDSD này 
cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng 
thời giúp người sử dụng có khái niệm rõ ràng trong việc ứng dụng 
rộng rãi thiết bị. 

Thiết bị được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE. 

BẢO HÀNH 

 

Tất cả máy Hanna được bảo hành 12 tháng cho thân máy và 06 
tháng cho điê ̣n cực đề phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật 
liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng 
mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo 
hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng chỉ khi 
máy bị lỗi do quá trình chế tạo. 

Không bảo hành các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy 
tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu. 

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị 
cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, 

ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có 
trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo các cước phí cần 
trả. Trường hợp gửi trả thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên lấy 
mẫu số cho phép gửi trả sản phẩm từ trung tâm dịch vụ khách hàng, 
sau đố gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi hàng trước. 

Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo 

vệ hàng an toàn. 

Mọi bản quyền đã được đăng ký. Cấm sao chép toàn bộ hay một phần 
sản phẩm mà không được sự cho phép của công ty Hanna 
Instruments, 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island, 02895, 
USA, chủ bản quyền. 

Hanna Instrumênts đăng ký quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình 
dáng sản phẩm mà không cần báo trước. 

http://www.hannavietnam.com/
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KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

 

Tháo thiết bị khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để chắc chắn không 

xuất hiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kì hư hại 

nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng 

của Hanna gần nhất.  

Mỗi máy HI98163 được cung cấp kèm: 

 Đie ̣n cực pH/Nhie ̣ t đo ̣  FC2323 

 2 gói dung dịch rửa đie ̣ n cực 

 Pha ̀ n me ̀m ke ́ t no ́ i máy tính HI92000 

 Cáp USB HI920015 

 Gói dung dịch chua ̉ n pH4.01 và pH7.01 

 Co ́ c nhựa 100mL (2 cái) 

 4 pin 1.5V 

 Vali đựng máy 

 Hướng dẫn sử dụng 

Chú ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói đến khi nhận thấy các chức 

năng của máy đạt. Bất kì khoản nào kể trên có khiếm khuyết hãy gửi 

trả lại chúng tôi trọng nguyên trạng đóng gói ban đầu của nó kèm 

theo đầy đủ các phụ kiện được cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

 

HI98163 là một máy đo pH cầm tay và nhiệt độ với một đầu dò đặc 

biệt, dùng để đo pH trong ngành chế biến thịt. 

HI98163 được cung cấp với nhie ̀ u tính năng mới giúp người sử dụng 

cải thiện đáng kể độ tin cậy của phép đo: 

 7 đe ̣m chua ̉ n (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 và 12.45) 

 Hie ̣u chua ̉ n pH le n đe ́n 5 đie ̉m và 5 đe ̣m tùy chỉnh 

 Tho ng báo tre n  màn hình LCD 

 Tính na ng CAL Check 

 Cảnh báo quá thang “Outside Calibration Range” 

 Kie ̉m soát tuo ̉ i thọ đie ̣ n cực 

 Cảnh báo hie ̣ u chua ̉ n mới “Calibration Time Out” 

Máy đo được cung cấp với một điện cực pH được thiết kế đặc biệt để 

đo trong thịt. Điện cực pH FC2323 với bộ cảm biến nhiệt độ tích hợp 

có thân máy PVDF dễ lau chùi kết hợp với đầu lưỡi thép không gỉ để 

thâm nhập thịt. Mo ́ i no ́ i kho ng khue ́ ch tán giúp tránh tắc nghẽn, cha ́ t 

lie ̣ u tha n be n ngoài không độc hại và sử dụng trong thực phẩm. 

Tính na ng no ̉ i ba ̣ t: 

 Ghi dữ lie ̣ u đe ́n 200 ma ̃ u (100 pH và 100 mV) 

 Tính na ng Auto Hold giữ giá trị o ̉ n định tre n màn hình 

 Tính na ng GLP 

 Ke ́ t no ́ i PC 
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MÔ TẢ CHỨC NĂNG 
 

  
1. Màn hình LCD 

2. Phím chức na ng 

3. Phím  

4. Phím ON/OFF 

5. Phím LIGHT 

6. Phím GLP 

7. Phím CAL 

8. Phím SETUP 

9. Phím RCL 

10. Phím MODE 

11. Phím RANGE 

12. Phím HELP 

13. Phím ESC 

14. Co ̉ ng DIN ke ́ t no ́ i đie ̣n cực  

15. Co ̉ ng USB 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Thang đo 
-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH 
±2000 mV 
-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 

Độ phân giải 
0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH 
0.1 mV 
0.1°C (0.1°F) 

Độ chính xác 
±0.1; ±0.002 pH 
±0.2 mV 
±0.4°C (±0.8°F) (không gồm sai số đầu dò) 

Hiệu chuẩn 
tự động, lên đến 5 điểm (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45) 

Bù nhiệt tự động từ 20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 
Chuẩn slope Từ 80 đến 110% 

Điện cực 
FC2323 tích hợp cảm biến nhiệt độ, thân PVDF, cổng 
kết nối DIN và cáp 1m 

Pin 4 pin AA 1.5V 
Ngõ ra 1012 Ω 
Ghi dữ liệu 200 mẫu (100 pH và 100 mV) 
Tự động tắt 5, 10, 30, 60 phút hoặc không kích hoạt 
Kết nối PC USB với phần mềm HI92000 
Môi trường 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 
Kích thước 185 x 93 x 35.2 mm 
Khối Lượng 400g 
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CHUẨN BỊ BAN ĐẦU 
 

Máy được cung cấp hoàn chỉnh với 4 pin 1.5V. 

HI98163 kết nối điện cực pH/nhiệt độ với đầu nối DIN. 

Mở máy bằng cách nhấn phím ON/OFF. 

Khi khởi động, màn hình hiển thị sẽ hiển thị logo Hanna trong vài 

giây, sau đó là tỷ lệ phần trăm lượng pin còn lại, sau đó chuyển sang 

chế độ đo. 

Sau khi đo, tắt máy, vệ sinh điện cực và bảo quản với vài giọt dung 

dịch bảo quản HI70300 trong nắp bảo vệ. 

Tính năng Tự động tắt nguồn sẽ tắt máy sau một khoảng thời gian 

(mặc định là 30 phút) mà không cần nhấn nút để tiết kiệm pin. Để cài 

đặt khoảng thời gian khác hoặc để tắt tính năng này, xem phần Cài đặt 

menu 

Tính năng Tự động tắt đèn nền sau một khoảng thời gian (mặc định 1 

phút) mà không cần nhấn nút. Để cài đặt một khoảng thời gian khác 

hoặc để tắt tính năng này, xem phần Cài đặt menu 

ĐÈN NỀN 

Mở hoặc tắt đèn nền bằng cách nhấn nút LIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

ĐO pH 
 

Để đo pH, tháo nắp bảo vệ điện cực và chỉ cần 

nhúng đầu điện cực vào mẫu khoảng 4 cm để đo. 

Nhấn phím RANGE để chọn thang đo pH và mV. 

Sử dụng phím MODE để chọn độ phân giải pH. 

Đợi một lát để điện cực ổn định (biểu tượng đồng 

hồ cát biến mất). 

Màn hình pH sẽ hiển thị: 

 

 Giá trị pH với độ phân giải đã chọn 

 Giá trị nhiệt độ với đơn vị được chọn (°C hoặc °F). 

 Tình trạng điện cực trong ngày hiệu chuẩn. 

 Các đệm được sử dụng trong hiệu chuẩn pH cuối cùng (nếu 

tính năng này được kích hoạt trong SETUP). 

 Chỉ báo mức pin. 

 Các phím chức năng. 

Để đo pH chính xác hơn, hãy chắc chắn máy đo được hiệu chuẩn 

Luôn giữ ẩm điện cực và rửa với mẫu cần đo trước khi đo. 

Giá trị pH chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ. Để đo pH chính xác, 

nhiệt độ phải được xem xét. Nếu nhiệt độ mẫu khác với nhiệt độ tại vị 

trí điện cực pH được nhúng, hãy để vài phút để đạt được sự cân bằng 

nhiệt. 
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HIỆU CHUẨN pH 
 

Nên hiệu chuẩn máy thường xuyên, đặc biệt khi cần độ chính xác cao. 

Thang đo pH nên được hiệu chuẩn lại: 

 Khi điện cực pH được thay. 

 Ít nhất mỗi tuần một lần. 

 Sau khi đo hóa chất mạnh. 

 Khi hết thời gian báo hiệu chuẩn - "CAL DUE" nhấp nháy (nếu 

tính năng này được bật trong Cài Đặt). 

 Nếu thông báo "Outside Cal Range" nhấp nháy trong quá trình 

đo pH (thang đo không nằm trong thang chuẩn hiện tại, nếu 

tính năng được kích hoạt trong phần Cài Đặt). 

TIẾN TRÌNH 

HI98163 cung cấp 7 bộ đệm tiêu chuẩn (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01 và 12,45). Máy cho phép người dùng thiết lập đến 5 bộ 
đệm tùy chỉnh. Bộ đệm tùy chỉnh cài đặt là giá trị bộ đệm ở 25°C. 

Khi một đệm tùy chỉnh được chọn trong quá trình hiệu chuẩn, phím 
chức năng Custom được hiển thị trên màn hình LCD. Nhấn phím 
Custom để nhập chế độ thay đổi đệm tuỳ chỉnh. Sử dụng phím / 
để thay đổi giá trị trong khoảng ± 1.00 pH, phù hợp với giá trị nhiệt độ 
và sau đó nhấn Accept. Nhấn ESC để thoát đệm tùy chỉnh không đổi. 

Để đo pH chính xác, nên hiệu chuẩn với đệm gần nhất với giá trị pH 
dự đoán. Nên hiệu chuẩn ít nhất 2 điểm. 

Máy sẽ tự động bỏ qua các đệm đã được sử dụng trong quá trình hiệu 

chuẩn và đệm trong khoảng ±0.2pH quanh một trong các bộ đệm. 

 Tháo nắp bảo vệ và rửa sạch điện cực bằng nước cất hoặc nước 

khử ion. 

 Đổ một ít dung dịch đệm được chọn vào cốc sạch. Để hiệu chuẩn 

chính xác, sử dụng 2 cốc cho mỗi dung dịch đệm, cốc đầu tiên để 

rửa điện cực và cốc thứ hai để hiệu chuẩn. 

HIỆU CHUẨN 5 ĐIỂM 

 Nhúng điện cực pH khoảng 4cm vào một dung dịch 

đệm tùy chọn (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 

12.45 hoặc một đệm tùy chỉnh) và khuấy nhẹ nhàng 

 

 Nhấn CAL. Máy sẽ hiển thị giá trị pH đo được, thứ tự đệm 

(buffer:1) và giá trị nhiệt độ. 

 
 Nếu cần, nhấn / để chọn đệm khác 

 Biểu tượng  sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 

 Khi giá trị ổn định và nằm trong thang đệm được chọn, phím chức 

năng CFM sẽ hiển thị 

 
 Nhấn CFM để xác nhận điểm chuẩn đầu tiên 

 Giá trị đã chuẩn sẽ hiện vài giây và giá trị chuẩn tiếp theo hiển thị. 

 
 Nhúng điện cực pH vào dung dịch chuẩn thứ 2 và khuấy nhẹ 

 Nếu cần, nhấn / để chọn đệm khác 

 Biểu tượng  sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 
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 Khi giá trị ổn định và nằm trong thang đệm được chọn, phím chức 

năng CFM sẽ hiển thị 

 
 Nhấn CFM để xác nhận điểm chuẩn  

 Giá trị đã chuẩn sẽ hiện vài giây và giá trị chuẩn tiếp theo hiển thị. 

 
 Nhúng điện cực pH vào dung dịch chuẩn thứ 3  và khuấy nhẹ 

 
 Nếu cần, nhấn / để chọn đệm khác 

 Biểu tượng  sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 

 Khi giá trị ổn định và nằm trong thang đệm được chọn, phím chức 

năng CFM sẽ hiển thị 

 
 Nhấn CFM để xác nhận điểm chuẩn  

 Giá trị đã chuẩn sẽ hiện vài giây và giá trị chuẩn tiếp theo hiển thị. 

 
 Nhúng điện cực pH vào dung dịch chuẩn thứ 4 và khuấy nhẹ 

 Nếu cần, nhấn / để chọn đệm khác 

 Biểu tượng  sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 

 
 Khi giá trị ổn định và nằm trong thang đệm được chọn, phím chức 

năng CFM sẽ hiển thị 

 
 Nhấn CFM để xác nhận điểm chuẩn  

 Giá trị đã chuẩn sẽ hiện vài giây và giá trị chuẩn tiếp theo hiển thị. 

 
 Nhúng điện cực pH vào dung dịch chuẩn thứ 5 và khuấy nhẹ 

 
 Nếu cần, nhấn / để chọn đệm khác 

 Biểu tượng  sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 

 Khi giá trị ổn định và nằm trong thang đệm được chọn, phím chức 

năng CFM sẽ hiển thị 

 
 Nhấn CFM để xác nhận điểm chuẩn  

 Máy sẽ lưu các giá trị đệm và trở về chế độ đo 
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HIỆU CHUẨN 1,2,3 HOẶC 4 ĐIỂM 

 Tương tự như Hiệu chuẩn 5 điểm 

 Nhấn CAL hoặc ESC khi đủ điểm cần chuẩn. Máy sẽ lưu và trở về 

chế độ đo. 

CHẾ ĐỘ ĐIỂM ĐẦU TIÊN 

Hai tùy chọn SETUP có sẵn để xác định hiệu chuẩn trước đó sẽ bị ảnh 

hưởng như thế nào khi hiệu chuẩn một điểm tiếp theo. Các tùy chọn 

này là Replace hoặc Offset . 

Nếu tùy chọn Replace được chọn, slope giữa đệm hiện tại và đệm 

thấp hơn và cao hơn gần nhất sẽ được tính lại. 

Nếu lựa chọn Offset được chọn, một điều chỉnh offset điện cực được 

thực hiện giữ không thay đổi các slope hiện có. 

LỖI 

Wrong buffer - Hiệu chuẩn không thể xác nhận 

 

Giá trị pH không nằm trong phạm vi của đệm đã chọn. Chọn một bộ 
đệm khác bằng cách sử dụng các phím / hoặc thay đổi đệm. 

Electrode Dirty/Broken hoặc Buffer Contaminated 

(Điện cực bẩn/hỏng hoặc Đệm bị nhiễm bẩn) 

Hiệu  chuẩn không thể xác nhận 

 

Offset của điện cực không nằm trong phạm vi được chấp nhận. Kiểm 
tra xem điện cực đã bị hỏng hoặc vệ sinh theo quy trình. Kiểm tra chất 
lượng của đệm. Nếu cần thiết, thay đổi đệm mới. 

Wrong slope – Slope sai 

Hiệu  chuẩn không thể xác nhận 

 

Slope được đánh giá thấp hơn giá trị được chấp nhận thấp nhất (80% 
slope mặc định) 

 
Slope được đánh giá cao hơn giá trị được chấp nhận cao nhất (110% 
slope mặc định) 

Wrong old slope - Slope cũ sai 

Sự không thống nhất giữa hiệu chuẩn mới và cũ (trước đó) được phát 

hiện. Xóa các thông số hiệu chuẩn cũ và tiến hành hiệu chuẩn từ điểm 

hiện tại. Máy sẽ giữ tất cả các giá trị được xác nhận trong quá trình 

hiệu chuẩn hiện tại. 

 

Lưu ý: Để hiệu chuẩn một điểm, tình trạng điện cực không được hiển thị 

trên màn hình đo. Mỗi lần một bộ đệm được xác nhận, các thông số hiệu 

chuẩn mới thay thế các thông số hiệu chuẩn cũ của bộ đệm tương ứng. 
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Nếu đệm đã nhận hiện tại không tương ứng trong hiệu chuẩn được 

lưu trữ hiện tại và không đầy đủ, đệm hiện tại được thêm vào hiệu 

chuẩn đang được lưu  

Nếu hiệu chuẩn được lưu có đầy đủ (5 điểm hiệu chuẩn), sau khi xác 

định điểm hiệu chuẩn, máy sẽ yêu cầu bộ đệm nào sẽ được thay thế 

bằng bộ đệm hiện tại 

 

Nhấn phím / để chọn đệm khác cần thay thế 

Nhấn CFM để xác nhận đệm được thay 

Nhấn CAL hoặc ESC để thoát chế độ này và đệm sẽ không được lưu 

Lưu ý: Đệm đã được thay thế không được gỡ bỏ khỏi danh sách hiệu 

chuẩn và nó có thể được chọn cho các điểm chuẩn sau đó. 

HIỆU CHUẨN VỚI ĐỆM TÙY CHỈNH 

Nếu có ít nhất 1 đệm tùy chỉnh được cài 

đặt, nó có thể được chọn để hiệu chuẩn 

bằng cách nhấn /. Phím chức năng 

Custom sẽ hiển thị 

Nhấn Custom nếu cần điều chỉnh giá trị đệm tương ứng với nhiệt độ 

hiện tại 

Dùng phím / để thay đổi giá trị đệm 

 

Nhấn Accept để chọn giá trị mới và ESC để thoát chế độ thay đổi. 

Lưu ý: giá trị đệm tùy chỉnh có thể điều chỉnh trong khoảng ±1.00 

pH từ giá trị cài đặt  

HIỆU CHUẨN VỚI ĐỆM pH MILI 

Nếu hiệu chuẩn được kích hoạt trong thang đo pH mili, đệm chuẩn có 

thể được điều chỉnh trong khoảng ±0.020 pH theo nhãn trên đệm hiệu 

chuẩn. 

 

Nhấn Change để vào chế độ thay đổi đệm 

 

Nhấn phím / để thay đổi giá trị đệm 

Nhấn Accept để xác nhận đệm mới hoặc ESC để thoát. 

XÓA HIỆU CHUẨN 

Nhấn phím chức năng Clear khi hiển thị 

để xóa hiệu chuẩn cũ. 

Tất cả các hiệu chuẩn cũ, được xóa và 

máy tiếp tục hiệu chuẩn. Các điểm được 

xác nhận trong hiệu chuẩn hiện tại được 

giữ lại. 

Lưu ý: Nếu tính năng Xóa hiệu chuẩn được kích hoạt trong lần hiệu 

chuẩn đầu tiên, thiết bị sẽ trở lại chế độ đo. 



 17   18 

TÌNH TRẠNG ĐIỆN CỰC 

Màn hình được cung cấp với một biểu tượng, và một giá trị chữ số 

(trừ khi tính năng này bị tắt) cho thấy một trạng thái điện cực sau khi 

hiệu chuẩn. 

"condition" vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc ngày hiệu chuẩn. 

Lưu ý: Tình trạng điện cực chỉ được đánh giá nếu hiệu chuẩn hiện 

tại bao gồm ít nhất 2 bộ đệm chuẩn. 

 

CẢNH BÁO VỆ SINH ĐIỆN CỰC 

Mỗi lần hiệu chuẩn pH được thực hiện, máy sẽ so sánh hiệu chuẩn 

mới với chuẩn được lưu trước đó. 

Khi so sánh này cho thấy một sự khác biệt đáng kể, cảnh báo "Clean 

Electrode" được hiển thị để tư vấn cho người sử dụng rằng điện cực 

pH cần phải được làm sạch. 

 

Sau khi vệ sinh, chuẩn lại máy 

Lưu ý: Nếu dữ liệu hiệu chuẩn bị xóa, việc so sánh được thực hiện với 

các giá trị mặc định. 

 

 

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN GIÁ TRỊ pH 
Nhiệt độ có ảnh hưởng đến độ pH. Các dung dịch đệm hiệu chuẩn bị 

ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ ở mức độ thấp hơn các dung dịch 

thông thường. 

Trong quá trình hiệu chuẩn, máy sẽ tự động hiệu chuẩn đến giá trị pH 

tương ứng với nhiệt độ đo được. 

Trong quá trình hiệu chuẩn thiết bị sẽ hiển thị giá trị pH đệm ở 25 ° C 
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THỰC HÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM TỐT (GLP) 
 

GLP là tính năng cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu liên quan đến 

việc bảo dưỡng và trạng thái của điện cực. 

Tất cả các dữ liệu liên quan đến hiệu chuẩn pH được lưu để người 

dùng xem lại khi cần thiết. 

HIỆU CHUẨN HẾT HẠN 

Máy được cung cấp với một đồng hồ thời gian thực (RTC), để theo dõi 

thời gian trôi qua kể từ khi hiệu chuẩn pH cuối cùng. 

Đồng hồ thời gian thực được đặt lại mỗi lần thiết bị được hiệu chuẩn 

và tình trạng "Expired Calibration" được kích hoạt khi thiết bị phát 

hiện thời gian hiệu chuẩn. Các thẻ "CAL DUE" sẽ bắt đầu nhấp nháy để 

cảnh báo người dùng rằng thiết bị cần được hiệu chuẩn lại. 

Thời gian hiệu chuẩn có thể được cài đặt (xem Cài đặt) từ 1 đến 7 

ngày hoặc có thể tắt. 

Ví dụ, nếu đã chọn thời gian 4 ngày, máy sẽ báo chính xác 4 ngày sau 

lần hiệu chuẩn cuối. 

Tuy nhiên, nếu tại bất kỳ thời điểm nào giá trị hết hạn được thay đổi 

(ví dụ 5 ngày), thì báo thức sẽ được tính lại ngay lập tức và xuất hiện 

sau 5 ngày sau lần hiệu chuẩn cuối cùng 

Ghi chú: Khi thiết bị không được hiệu chuẩn hoặc hiệu chuẩn bị xóa 

(các giá trị mặc định được tải) thì không có "Expired Calibration", 

và màn hình luôn hiển thị thẻ "CAL DUE" nhấp nháy. 

Khi một điều kiện bất thường trong RTC được phát hiện, máy sẽ bắt 

buộc báo " Expired Calibration ". 

 

 

DỮ LIỆU HIỆU CHUẨN pH CUỐI CÙNG 

Dữ liệu hiệu chuẩn pH cuối cùng được lưu tự động sau khi hiệu chuẩn 

thành công. 

Để xem dữ liệu hiệu chuẩn pH, nhấn GLP khi thiết bị ở chế độ đo. 

 

Máy sẽ hiển thị rất nhiều dữ liệu bao gồm đệm hiệu chuẩn, offset, 

slope, tình trạng điện cực. 

Lưu ý: Bộ đệm hiển thị ở chế độ nghịch đảo video là từ các hiệu 

chuẩn trước. Các bộ đệm tuỳ chỉnh được đánh dấu bằng dấu "*" ở 

phía bên phải giá trị bộ đệm. Thông báo " No user calibration" được 

hiển thị nếu tất cả các hiệu chuẩn bị xóa hoặc máy không được hiệu 

chuẩn. 
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CÀI ĐẶT 
Chế độ cài đặt cho phép xem và sửa đổi các thông số đo. 

Bảng dưới đây liệt kê các thông số Cài đặt chung, phạm vi hợp lệ và 

cài đặt mặc định của nhà máy. 

 Giá trị Mặc định 

Đèn nền 0 đến 7 4 

Độ tương phản 0 đến 20  10 

Tự động tắt đèn 1, 5, 10, 30 phút 1 

Tự động tắt nguồn 5, 10, 30, 60 phút 

Tắt 

30 

Ngày/Giờ 01.01.2000 đến 

12.31.2099 

01.01.2000 đến 

12.31.2099 

Định dạng giờ AM/PM hoặc 24 hours 24 giờ 

Định dạng ngày DD/MM/YYYY 

MM/DD/YYYY 

YYYY/MM/DD 

YYYY-MM-DD 

Mon DD, YYYY 

DD-Mon-YYYY 

YYYY-Mon-DD 

YYYY/MM/DD 

Ngôn ngữ 4 ngôn ngữ Tiếng Anh 

Đơn vị nhiệt độ °C hoặc °F  °C 

Tiếng bíp Bật hoặc Tắt Tắt 

ID máy 0000 to 9999 0000 0000 to 9999 0000 

Tốc độ truyền 600, 1200, 2400, 4800, 
9600 

9600 

 

Bảng dưới đây liệt kê phạm vi các thông số cụ thể. 

 Giá trị Mặc định 

Hiệu chuẩn hết hạn Tắt, 1 đến 7 ngày Tắt 

Chế độ điểm đầu 

tiên 

Thay thế hoặc offset Thay thế 

Đệm tùy chỉnh Tối đa 5 đệm Không 

Xem các điểm chuẩn Kích hoạt hoặc Tắt Kích hoạt 

Cảnh báo ngoài 

thang đo 

Kích hoạt hoặc Tắt Kích hoạt 

 

MÀN HÌNH THÔNG SỐ CHUNG 

ĐÈN NỀN 

Chọn Backlight 

 

 

Nhấn Modify 

 

 

Dùng phím / để thay đổi cường độ rồi nhấn Accept để xác nhận 

Nhấn ESC để thoát không lưu 

ĐỘ TƯƠNG PHẢN 

Chọn Contrast 
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Nhấn Modify 

 

Dùng phím /để thay đổi cường độ rồi nhấn Accept để xác nhận 

Nhấn ESC để thoát không lưu 

TỰ ĐỘNG TẮT ĐÈN 

Chọn Auto Light Off 

Nhấn 5, 10 hoặc 30 để thay đổi 

 

TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN 

Chọn Auto Power Off 

Nhấn Modify 

Dùng phím / để chọn khoảng thời 

gian rồi nhấn Accept  

Nhấn ESC để thoát không lưu 

NGÀY/GIỜ 

Chọn Date/Time. 

Nhấn Modify 

Dùng phím / để chọn  

Dùng phím / để thay đổi giá trị 

Nhấn Accept để xác nhận cài đặt mới 

hoặc nhấn ESC để thoát không lưu 

ĐỊNH DẠNG GIỜ 

Chọn Time Format. 

Nhấn phím chức năng hiển thị để thay 

đổi tùy chọn 

ĐỊNH DẠNG NGÀY 

Chọn Date Format. 

 

Nhấn Modify 

 

Dùng phím / để chọn khoảng thời gian rồi nhấn Accept  

Nhấn ESC để thoát không lưu 

NGÔN NGỮ 

Chọn Language 

Sử dụng phím chức năng mong muốn để 

thay đổi tùy chọn. Chờ cho đến khi ngôn 

ngữ mới được tải. Nếu tải ngôn ngữ 

không thành công, máy sẽ cố gắng tải lại ngôn ngữ hiện tại. 

Nếu không thể tải bất kỳ ngôn ngữ nào, máy sẽ hoạt động ở chế độ an 

toàn. Trong chế độ này tất cả các tin nhắn được hiển thị bằng tiếng 

Anh và tính năng Trợ giúp không có sẵn. 
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ĐƠN VỊ NHIỆT ĐỘ 

Chọn Temperature Unit. 

Nhấn phím chức năng để thay đổi đơn vị 

 

TIẾNG BÍP 

Chọn Beep On. 

Nhấn phím chức năng để tắt/kích hoạt 

tiếng bíp 

Khi kích hoạt, tiếng bíp sẽ phát ra mỗi khi nhấn phím hoặc khi hiệu 

chuẩn được xác nhận. 

Một tiếng bíp dài khi phím nhấn không hoạt động hoặc phát hiện có 

lỗi trong quá trình hiệu chuẩn. 

ID MÁY 

Chọn Instrument ID 

 

Nhấn Modify 

 

Dùng phím / để thay đổi ID máy rồi nhấn Accept để xác nhận 

Nhấn ESC để thoát không lưu 

 

TỐC ĐỘ TRUYỀN 

Chọn Baud Rate 

 

Nhấn Modify 

 

Dùng phím / để chọn tốc độ truyền  

Nhấn Accept để xác nhận hoặc ESC để thoát không lưu 

THÔNG TIN MÁY 

Chọn Meter Information. 

Nhấn Select 

Màn hình máy sẽ hiển thị: 

- Phiên bản phần mềm 

- Phiên bản ngôn ngẽ 

- Thời gian/ngày hiệu chuẩn nhà máy mV và nhiệt độ 

- Lượng pin còn trống 
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HIỆU CHUẨN HẾT HẠN 

Chọn Calibration Timeout. 

 

Nhấn Modify 

 

Dùng phím / để chọn giá trị mong muốn  

Nhấn Accept để xác nhận hoặc ESC để thoát không lưu 

Lưu ý: Nếu cảnh báo "CAL DUE" hiển thị nghĩa số ngày đã cài 

đặt khi hiệu chuẩn đã qua 

CHẾ ĐỘ ĐIỂM ĐẦU TIÊN 

Chọn First Point Mode. 

 

Nhấn phím chức năng để chọn 

Nếu tùy chọn Replace được chọn, slope giữa đệm hiện tại và đệm 

thấp hơn và cao hơn gần nhất sẽ được tính lại. 

Nếu lựa chọn Offset được chọn, một điều chỉnh offset điện cực được 

thực hiện giữ không thay đổi các slope hiện có. 

ĐỆM TÙY CHỈNH 

Chọn Custom Buffers 

 

Nhấn Modify 

 

Nhấn Delete để xóa giá trị đệm tùy chỉnh 

 

Nhấn Add để thêm 1 đệm mới vào danh sách (tối đa 5) 

Nhấn Modify để cài đặt giá trị đệm tùy chỉnh 

 

Dùng phím / để thay đổi giá trị  

Nhấn Accept để xác nhận hoặc ESC để thoát không lưu 
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XEM CÁC ĐIỂM HIỆU CHUẨN 

Chọn View Calibration Points. 

 

Nhấn phím chức năng để chọn 

Nếu tùy chọn được bật thì các đệm hiệu chuẩn tương ứng với hiệu 

chuẩn cuối cùng được hiển thị trong màn hình đo pH. 

CẢNH BÁO NGOÀI THANG HIỆU CHUẨN 

Chọn Out of Cal.Range Warning 

 

Nhấn phím chức năng để thay đổi lựa chọn 

Nếu kích hoạt, thông báo “Out Cal Range” sẽ hiển thị khi giá trị pH 

ngoài thang. 

Trong khoảng 1 đơn vị pH từ giá trị pH đệm thấp nhất và cao nhất 

được sử dụng để hiệu chuẩn. Đối với việc hiệu chuẩn điểm pH 7.01 

duy nhất, thông báo sẽ được hiển thị với các giá trị pH nhỏ hơn 4 hoặc 

lớn hơn 10. 

 

 

 

GHI DỮ LIỆU 
 

Tính năng này cho phép người sử dụng ghi lại các phép đo pH. Tất cả 

dữ liệu được ghi lại có thể được chuyển sang máy tính thông qua cổng 

USB sử dụng ứng dụng HI92000. 

Bộ nhớ tối đa là 200 (100 cho pH và 100 cho mV) cho các vị trí ghi 

HI98163. 

GHI DỮ LIỆU HIỆN TẠI 

 

Để lưu giá trị hiện vào bộ nhớ, nhấn LOG khi ở chế độ đo. 

Máy sẽ hiển thị vài giây số bản ghi và bộ nhớ còn trống 

Nếu bộ nhớ đầy, cảnh báo "Log space is 

full" sẽ được hiển thị trong vài giây khi 

phím Log được kích hoạt. Vào Chế độ Xem 

Dữ liệu Đã Ghi và xóa các bản ghi để bộ 

nhớ trống. 

XEM DỮ LIỆU ĐÃ GHI 

Nhấn RCL để lấy thông tin được lưu trong 

chế độ đo. 

Danh sách các bản ghi được hiển thị. 

Nếu không có dữ liệu nào được ghi lại, máy sẽ hiển thị thông báo "No 

Records!". 

Sử dụng phím /  để di chuyển giữa các bản ghi từ danh sách. 

Nhấn Delete All để vào màn hình Delete All. 
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Nhấn Delete để vào màn hình Delete records. 

Nhấn More để xem thêm thông tin về bản ghi đã chọn. 

Nếu nhấn More 

Dùng phím /  để di chuyển giữa các 

thông tin bản ghi hoàn chỉnh 

Nếu nhấn Delete 

Sử dụng phím /  để chọn bản ghi cần xóa 

và nhấn CFM 

Nhấn ESC để thoát 

Nếu nhấn Delete All, máy sẽ yêu cầu xác nhận 

Nhấn CFM để xác nhận hoặc ESC để thoát không lưu 

AUTOEND 
 

Để giữ giá trị ổn định đầu tiên trên màn hình LCD, nhấn AutoEnd khi 

thiết bị đang ở chế độ đo. 

 

Biểu tượng “Wait” sẽ nhấp nháy đến khi giá trị ổn định 

Khi giá trị ổn định, “Hold” sẽ hiển thị 

 

Nhấn Continue để tiếp tục chế độ đo 

HIỆU CHUẨN mV VÀ NHIỆT ĐỘ 
(chỉ dành cho nhân viên kỹ thuật) 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Quy trình hiệu chuẩn này yêu cầu sử dụng bộ 

simulator điện áp và vôn kế hiện số. Vôn kế hiện số phải được chứng 

nhận độ chính xác. 

Để hiệu chuẩn nhà máy, hãy liên hệ với văn phòng Hanna Instruments 

Tất cả các thiết bị được hiệu chuẩn nhà máy cho mV và nhiệt độ. 

Cảm biến nhiệt độ của Hanna có thể hoán đổi cho nhau và không cần 

hiệu chuẩn nhiệt độ khi được thay thế. 

Nếu nhiệt độ không chính xác, nên hiệu chuẩn. 

Để hiệu chuẩn lại được chính xác, hãy liên hệ với Văn phòng Hanna 

hoặc thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây. 

VÀO CHẾ ĐỘ HIỆU CHUẨN 

Tắt máy, nhấn và giữ phím / sau đó bật nguồn. Màn hình hiệu 

chuẩn được hiển thị. Chọn "T" và sau đó nhấn Modify để vào chế độ 

hiệu chuẩn nhiệt độ. 

 

HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ 

 Chuẩn bị một bể chứa nước đá và một bể chứa nước nóng (khoảng 

500C hay 1220F). Đặt vật liệu cách nhiệt quanh bể để hạn chế thấp 

nhất sự thay đổi nhiệt độ. 

 Sử dụng nhiệt kế đã được hiệu chuẩn với độ phân giải 0.10C như là 

một nhiệt kế chuẩn. 
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 Nhúng đầu dò pH đã bao gồm cảm biến nhiệt độ vào bể nước đá, 

đặt đầu dò gần nhất có thể với nhiệt kế chuẩn. Để vài giây cho đầu 

dò ổn định 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt giá trị điểm chuẩn của nước đá. 

 Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn đã lựa chọn, 

phím chức năng CFM được hiển thị. 

 Nhấn CFM để xác nhận 

 Điểm chuẩn thứ hai sẽ được hiển thị. 

 

 Nhúng đầu dò pH đã bao gồm cảm biến 

nhiệt độ vào bể nước nóng, đặt đầu dò 

gần nhất có thể với nhiệt kế chuẩn. Để 

vài giây cho đầu dò ổn định 

 Dùng phím mũi tên để cài đặt giá trị điểm chuẩn của nước nóng. 

 Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn đã lựa chọn, 

phím chức năng CFM được hiển thị. 

 

 Nhấn CFM để xác nhận. Máy sẽ trở về chế độ đo 

Lưu ý: Dùng phím mũi tên để thay đổi điểm chuẩn nếu cần thiết 

(±10.00C) quanh điểm chuẩn. Nếu giá trị đọc được không gần với 

điểm chuẩn dược lựa chọn. “Wrong” sẽ nhấp nháy. Thay đầu dò 

nhiệt độ và chuẩn lại. 

HIỆU CHUẨN mV 

 Hiệu chuẩn  hai điểm có thể được thực hiện ở 0mV và 1800mV. 

 Nối đầu BNC vào bộ simulator mV có độ chính xác ±0.1mV. 

 Vào màn hình hiệu chuẩn. Chọn mV và nhấn Modify để vào chế độ 

chuẩn mV 

 Cài 0.0 mV trên bộ simulator 

 Khi giá trị đọc được ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, 

phím chức năng CFM được hiển thị. 

 Nhấn CFM để xác nhận. Điểm chuẩn thứ hai 1800 mV sẽ hiển thị 

 Cài đặt 1800 mV trên bộ simulator 

 Khi giá trị đọc được ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, 

phím chức năng CFM được hiển thị. 

 Nhấn CFM để xác nhận. Máy sẽ quay lại màn hình chuẩn. 

 Nhấn ESC để trở về chế độ đo. 

Lưu ý: Nếu giá trị đọc được không gần với điểm chuẩn được lựa 

chọn, “WRONG” sẽ hiển thị nhấp nháy. Kiểm tra lại điều kiện chuẩn 

hay liên lạc với nhà cung cấp không thể chuẩn máy được. 

Nhấn CAL hay ESC vào bất kỳ lúc nào của quá trình chuẩn. Máy sẽ 

quay lại chế độ đo. 
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KẾT NỐI PC 
 

Dữ liệu có thể được truyền qua máy tính nhờ phần mềm HI92000 

(phụ kiện mua kèm). Phần mềm này có thể cung cấp tính năng vẽ biểu 

đồ và trợ giúp liên tục. 

Dữ liệu được chuyển qua những chương trình dạng bảng tính phổ 

biến nhất cho những phân tích khác. 

Để kết nối máy tính, dùng cáp nối USB. Đảm bảo rằng máy đã ngắt 

điện. 

Lưu ý: Nếu không dùng phần mềm HI92000, Hãy xem những 

hướng dẫn sau. 

NHỮNG LỆNH GỞI TỪ MÁY TÍNH 

Có thể điều khiển từ xa máy với bất kỳ chương trình cuối nào. Dùng 

cáp nối USB để nối máy với máy tính, khởi động chương trình cuối và 

cài những chức năng truyền thông sau: 8, N, 1, kiểm soát no-flow 

LOẠI LỆNH 

Gởi lệnh tới thiết bị theo cấu trúc sau: 

<tiền tố lệnh><lệnh><CR> 

Trong đó: <tiền tố lệnh> là một ký tự 16 ASCII 

<lệnh> là mã lệnh 

Lưu ý: Có thể dùng chữ thường hay chữ in hoa. 

NHỮNG LỆNH ĐƠN GIẢN 

KF1 tương đương với nhấn phím chức năng 1 

KF2 tương đương với nhấn phím chức năng 2 

KF3 tương đương với nhấn phím chức năng 3 

RNG tương đương với nhấn phím RANGE 

MOD tương đương với nhấn phím MODE 

CAL tương đương với nhấn phím CAL 

UPC tương đương với nhấn phím MŨI TÊN LÊN 

DWC tương đương với nhấn phím MŨI TÊN XUỐNG 

RCL tương đương với nhấn phím RCL 

SET tương đương với nhấn phím SETUP 

CLR tương đương với nhấn phím CL 

OFF tương đương với nhấn phím OFF 

CHRxx thay đổi thang đo theo với giá trị thông số (xx) 

 xx = thang đo pH 00 /độ phân giải 0.001 

 xx = thang đo pH 01 /độ phân giải 0.01 

 xx = thang đo pH 02 /độ phân giải 0.1 

 xx = thang đo mV 03 

Máy sẽ trả lời những lệnh sau: 

<STX> <trả lời> <ETX> 

Trong đó: <STX> là ký tự mã 02 ASCII (bắt đầu của văn bản) 

<ETX> là ký tự mã 03 ASCII (kết thúc của văn bản) 

<Trả lời> : 

<ACK> là ký tự mã 06 ASCII (lệnh nhận biết) 

<NAK> là ký tự mã 21 ASCII (Lệnh không nhận biết) 

<CAN> là ký tự mã 24 ASCII (lệnh sửa đổi) 

NHỮNG LỆNH YÊU CẦU TRẢ LỜI 

Máy sẽ trả lời cho những lệnh với: 

<STX><Trả lời><kiểm tra tổng><ETX> 
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RAS Những nguyên nhân thiết bị gởi 1 cài đặt của những giá trị đọc 

được phù hợp với thang đo hiện tại: 

 pH, nhiệt độ và mV trên thang pH 

Câu trả lời chứa chuỗi ký tự: 

 Chế độ máy (2 kí tự): 

 00 – thang pH (độ phân giải 0.001) 

 01 – thang pH (độ phân giải 0.01) 

 02 – thang pH (phân giải 0.1) 

 03 – thang mV 

 Tình trạng máy: trình bày một mã hóa 8 bit hệ 16 

 0x10: kết nối đầu dò nhiệt độ. 

 0x01: dữ liệu GLP mới có sẵn. 

 0x02: thông số cài đặt mới. 

 0x04: ngoài thang chuẩn. 

 0x08: máy đang ở chế độ tự động tắt. 

 Tình trạng đọc kết quả (2 kí tự): R – Trong thang đo; O – vượt quá 

thang đo; U – dưới thang đo. Giá trị đầu tiên tương ứng với giá trị 

sơ cấp. Kí tự thứ hai tương ứng với thang mV. 

 Giá trị sơ cấp (tương ứng với thang được lựa chọn), 11 kí tự ASCII, 

bao gồm điểm, thập phân và mũ. 

 Giá trị đọc được thứ hai (chỉ khi giá trị đọc được sơ cấp không 

phải mV) – 7 kí tự ASCII, bao gồm điểm, thập phân. 

 Giá trị nhiệt độ – 7 kí tự ASCII, với điểm và hai điểm thập phân, 

luôn luôn ở 0C. 

MDR Yêu cầu tên mã máy và mã chương trình cơ sở (16 kí tự ASCII) 

GLP Yêu cầu ghi dữ liệu chuẩn. 

Câu trả lời bao gồm: 

 Tình trạng GLP (1kí tự): trình bày mã hóa 4 bit hệ16. 

o 0x01: Chuẩn pH có sẵn 

 Dữ liệu chuẩn pH (nếu có sẵn) bao gồm: 

o Số đệm đã được chuẩn (1 kí tự) 

o Offset, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 chars) 

o Slope trung bình, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 chars) 

o Thời gian chuẩn, yymmddhhmmss(12 kí tự) 

o Thông tin đệm (cho mỗi đệm) 

 Loại (1 kí tự): 0 – tiêu chuẩn; 1 – tùy chọn 

 Tình trạng (1 kí tự): N (mới) – đã chuẩn trong lần chuẩn 

trước; O(cũ) – từ một chuẩn cũ. 

 Cảnh báo trong khi chuẩn (2 kí tự): 00 – không cảnh báo; 

04 – cảnh báo làm sạch điện cực. 

 Giá trị đệm, với dấu hiệu và điểm thập phân và số mũ (11 kí tự) 

 Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự) 

 Tình trạng điện cực, với dấu hiệu (3 kí tự). “01” không được 

chuẩn. 

PAR Yêu cầu cài đặt những thông số 

Câu trả lời bao gồm: 

 ID máy (4 kí tự) 

 Thời gian báo động hết hạn chuẩn pH (2 kí tự) 

 Thông tin cài đặt (2 kí tự): mã hóa 8 bit hệ đếm 16 
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o 0x01: beep ON (hay OFF) 

o 0x04: 0C (hay 0F) 

o 0x08: chuẩn offset (điểm chuẩn) 

 Thời gian đèn tự động tắt (3 kí tự) 

 Thời gian nguồn tự động tắt (3 kí tự) 

 Số đệm tùy chọn (1 kí tự) 

 Giá trị đệm tùy chọn, với dấu hiệu và điểm thập phân, cho mỗi 

đệm tùy chọn được xác định (7 kí tự) 

 Tên rút gọn của ngôn ngữ được lựa chọn (3 kí tự) 

NSLx Yêu cầu số mẫu ghi (4 kí tự) 

Thông số lệnh (x – 1 kí tự) 

 P: yêu cầu thang pH 

LODPxxx Yêu cầu ghi dữ liệu pH lần thứ xxxth 

LODPALL Yêu cầu lưu pH theo yêu cầu 

Câu trả lời cho mỗi giá trị lưu này gồm: 

 Chế độ được lưu (2 kí tự) 

o 00– thang pH (phân giải 0.001) 

o 01 – thang pH (phân giải 0.01) 

o 02 – thang pH (phân giải 0.1) 

o 03 – thang mV 

  Tình trạng đọc kết quả (1 kí tự): R, O, U 

 Giá trị đo được tính toán, với dấu hiệu và điểm thập phân và số 

mũ (11 kí tự) – cho pH 

 Giá trị nhiệt độ, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự). 

 Thời gian ghi, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự) 

 Slope chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự)  

 Offset chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự)  

 Đầu dò nhiệt độ (1 kí tự) 

Lưu ý: “Err8” được gởi nếu máy không ở trong chế độ đo. 

“Err6” được gởi nếu thang đo đề nghị không có sẵn. 

“Err4” được gởi nếu thông số cài đặt không có sẵn 

 “Err3” được gởi nếu log theo yêu cầu trống 

“Err9” được gởi nếu pin còn lại 30% 

Những lệnh không hợp lệ khác sẽ được bỏ qua. 

THAY PIN 
Để thay pin sạc, tiến hành theo qui trình sau: 

 Tắt máy. 

 Tháo 4 ốc phía sau máy để mở khay pin 

 Tháo pin cũ 

 Lắp 4 pin 1.5V mới vào, ch ý lắp đng cực 

 Vặn 4 ốc để đóng nắp pin lại 

Nếu lượng pin còn dưới 20%, tính năng đèn nền và số seri sẽ không 

có sẵn 

 

Lưu ý: Máy sẽ được cài đặt tính năng BEPS (tự động tắt máy khi 

pin yếu) để đảm bảo kết quả đo 
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MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHIỆT ĐỘ VÀ pH THỦY TINH 
 

Điện trở của các điện cực thủy tinh phụ thuộc một phần vào nhiệt độ. 

Nhiệt độ càng thấp, điện trở càng cao. Cần nhiều thời gian hơn để kết 

quả đo ổn định nếu điện trở cao. Thêm vào đó, thời gian hồi đáp sẽ bị 

trì trệ nếu nhiệt độ dưới 25oC. 

 

Vì điện trở của điện cực pH trong khoảng 50-200 MΩ (phụ thuộc vào 

thành phần cấu tạo của thủy tinh), dòng điện qua màng trong khoảng 

pico Ampere. Dòng điện lớn hơn có thể làm nhiễu giá trị hiệu chuẩn 

điện cực trong nhiều giờ. 

Các nguyên nhân như môi trường độ ẩm cao, đoản mạch và phóng 

điện ảnh hưởng bất lợi đến độ ổn định của kết quả đo pH. 

Tuổi thọ điện cực pH cũng phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu liên tục dùng 

ở nhiệt độ cao, tuổi thọ điện cực giảm mạnh  

Tuổi thọ điện cực riêng 

 

 

Sai số kiềm 

Nồng độ ion natri cao gây nhiễu kết quả đo trong môi trường kiềm; 

Độ nhiễu giá trị pH trong môi trường này bắt đầu phụ thuộc đáng kể 

vào thành phần của thủy tinh. Độ nhiễu này được gọi là sai số do kiềm 

và làm giảm pH. 

Các dạng thủy tinh của Hanna có các đặc điểm như đã dẫn dưới đây. 
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TÌNH TRẠNG VÀ BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC 

 

CHUẨN BỊ BAN ĐẦU 

Tháo nắp bảo vệ điện cực. 

Đừng lo lắng NẾU CÓ MUỐI ĐÓNG LỚP TRÊN ĐIỆN CỰC. Điều này là 

bình thường với các điện cực và sẽ biến mất khi rửa sạch bằng nước. 

Trong khi vận chuyển có thể hình thành các bóng khí nhỏ bên trong 

bóng đèn thủy tinh có thể làm điện cực có thể đo không đúng. Có thể 

loại bỏ bằngcách "vẩy " điện cực như vẩy nhiệt kế thủy tinh. 

Nếu bóng đèn và mối nối bị khô, ngâm điện cực vào dung dịch bảo 

quản HI70300 ít nhất một giờ. 

Đối với điện cực châm lại, nếu dung dịch châm điện cực (điện phân) 

thấp hơn 2 ½ cm (1") bên dưới lỗ châm, thêm dung dịch điện phân 

thích hợp 

ĐO 

Rửa sạch đầu điện cực bằng nước cất, ngâm khoảng 4 cm (1 ½ ") 

trong mẫu và khuấy nhẹ vài giây. 

Để phản ứng xảy ra nhanh hơn và tránh nhiễm chéo mẫu, rửa sạch 

đầu điện cực với một ít dung dịch cần đo, trước khi tiến hành đo. 

BẢO QUẢN 

Để giảm thiểu sự cố và đảm bảo thời gian đáp ứng nhanh, bóng đèn 

thủy tinh và mối nối nên phải luôn luôn được giữ ẩm. 

Khi không sử dụng, bảo quản vài giọt dung dịch bảo quản HI70300 

trong nắp bảo vệ. 

KHÔNG ĐƯỢC BẢO QUẢN BẰNG NƯỚC CẤT HOẶC NƯỚC KHỬ ION. 

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 

Kiểm tra điện cực và cáp nối. Cáp nối phải còn nguyên vẹn, không có 

vết nứt trên thân điện cực hoặc bóng đèn. Nếu có bất kỳ vết trầy xước 

hay vết nứt, thay điện cực mới. Rửa sạch các lớp muối với nước. Cổng 

nối phải hoàn toàn sạch sẽ và khô ráo. 

Đối với điện cực có thể châm lại: 

Châm điện cực với dung dịch điện phân mới (xem thông số kỹ thuật 

của điện cực để chọn dung dịch điện phân chính xác). Để điện cực 

đứng thẳng trong 1 giờ. Thực hiện theo các quy trình bảo quản trên. 
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VỆ SINH 

Thông thường: Ngâm trong dung dịch rửa HI 7061 khoảng ½ giờ. 

Chất đạm: Ngâm trong dung dịch rửa HI 7073 trong 15 phút. 

Vô cơ: Ngâm trong dung dịch rửa HI 7074 trong 15 phút. 

Dầu/mỡ: Rửa sạch với dung dịch rửa HI 7077 trong 1 phút. 

QUAN TRỌNG: Sau khi thực hiện bất kỳ quy trình làm sạch, rửa điện 

cực bằng nước cất và ngâm trong dung dịch bảo quản HI 70300 ít 

nhất 1 giờ trước khi đo. 

HƯỚNG DẪN VỆ SINH ĐIỆN CỰC CỤ THỂ CHO TỪNG ỨNG DỤNG 

1. Thêm vào cốc nhựa khoảng 50 - 75 mL (hoặc tối thiểu để bao phủ 

mối nối điện cực) một trong các dung dịch rửa sau: 

 Dung dịch làm sạch và khử trùng cho sản phẩm sữa (HI70641) 

 Dung dịch làm sạch và khử trùng cho sản phẩm sữa chua 

(HI70643) 

 Dung dịch làm sạch axit cho thịt, mỡ và chất béo (HI70630) 

 Dung dịch làm sạch cho phô mai dư thừa (HI70642) 

 Dung dịch làm sạch kiềm cho thịt, mỡ và chất béo (HI70631) 

 Dung dịch làm sạch cho sữa dư thừa (HI70640) 

2. Ngâm khuấy đều điện cực trong vài phút (5 - 15) trong dung dịch. 

3. Lấy điện cực ra khỏi dung dịch làm sạch và rửa kỹ bằng nước khử 

ion. Dùng khăn thấm nhẹ nước dư thừa. 

4. Sau khi rửa, tốt nhất là bảo quản trong dung dịch điện phân trong 

khoảng 1 giờ. 

5. Rửa sạch điện cực bằng nước khử ion và đo mẫu như thường lệ. 

Lưu ý: Nếu điện cực đáp ứng chậm hoặc điện cực không hiệu chuẩn 

chính xác, hãy lặp lại quy trình rửa. 

 

 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP 
QUAN TRỌNG: Sau khi thực hiện bất kỳ quy trình rửa nào, rửa kỹ lại 

với nước cất, châm điện phân mới (không cần cho điện cực gel) và 

ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản HI70300 ít nhất 1 giờ trước 

khi đo. 
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PHỤ KIỆN 
 

HI70000P dung dịch rửa điện cực, 25 gói 20mL 

HI7061L dung dịch rửa điện cực chung, chai 500mL 

HI7073L dung dịch rửa protein, chai 500mL 

HI7074L dung dịch rửa vô cơ, chai 500mL 

HI7077L dung dịch rửa chất béo và dầu mỡ, chai 500mL 

HI70630L Dung dịch làm sạch axit cho thịt, mỡ và chất béo 

HI70631L Dung dịch làm sạch kiềm cho thịt, mỡ và chất béo 

HI70640L Dung dịch làm sạch cho sữa dư thừa 

HI70641L Dung dịch làm sạch và khử trùng cho sản phẩm sữa 

HI70642L Dung dịch làm sạch cho phô mai dư thừa 

HI70643L Dung dịch rửa và khử trùng cho sản phẩm sữa chua 

HI7004L Dung dịch hiệu chuẩn pH 4.01, 500mL 

HI7007L Dung dịch hiệu chuẩn pH 7.01, 500mL 

HI7010L Dung dịch hiệu chuẩn pH 10.01, 500mL 

HI7001L Dung dịch hiệu chuẩn pH 1.68, 500mL 

HI7006L Dung dịch hiệu chuẩn pH 6.86, 500mL 

HI7009L Dung dịch hiệu chuẩn pH 9.18, 500mL 

HI5124  Dung dịch hiệu chuẩn pH 12.45, 500mL 

HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực, 500mL 

FC2323 Điện cực pH/nhiệt độ 

HI92000 phần mềm kết nối PC 

HI920015 Cáp USB 

HI8427 simulator pH/mV  

HI931001 simulator pH/mV có màn hình hiển thị 

HI720161 vali đựng máy 

 

 

  

 

Quý khách hàng lưu ý, 

Trước khi sử dụng các sản phẩm này, phải bảo đảm chúng thích hợp với môi 

trường làm việc. Sử dụng các sản phẩm này trong khu vực dân cư có thể gây 

nhiễu không thể chấp nhận liên quan đến các thiết bị radio và tivi. Bầu thủy 

tinh ở đầu điện cực nhạy cảm với sự phóng điện. Luôn tránh chạm vào bầu 

thủy tinh này. Trong quá trình sử dụng, nên dùng dây nối ESD để tránh làm 

hỏng điện cực do phóng điện. Bất kỳ biến đổi nào do người sử dụng đưa vào 

thiết bị cung cấp có thể làm giảm hiệu suất EMC (khả năng tương thích với 

điện từ trường) của thiết bị. 

Để tránh sốc điện, đừng sử dụng thiết bị khi điện thế tại bề mặt đo vượt quá 

24 VAC hay 60 VDC. 

Không được tiến hành đo trong các lò vi sóng để tránh hỏng hay cháy máy. 

 

 


