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Elektróda cseréje 

Szükség esetén az FA11P 

szondája könnyedén lecse- 

rélhető. Csavarja le a mű- 
anyag gyűrűt, húzza ki a 

szondát és cserélje le az újjal. 

Csavarja vissza a gyűrűt 
ügyelve arra, hogy a tömí-

tőgyűrű a helyén maradjon, 
így biztosítva a készülék víz-
hatlanságát. 

 
 

 
 

FA 11 

HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ 

 Vízálló 

pH Teszter 
 
 
 
 

Műszaki adatok 
 

Mérési tartomány           

 0.0 - 14.0 pH 

Felbontás  0.1  pH 

Pontosság   ±0.1 pH 

Kalibráció 

Kézi, 1 pontos 

 

Elem típus 3 x 1.5V 

Elem élettartama 

Kb. 100 óra 

Környezet 

0 - 50°C; RH 100% 

Méret/ Súly 

153 x átm. 24 mm / 45 g 
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 Karbantartás 
Távolítsa el a kupakot. 
Amennyiben az elektróda 
száraz, merítse 7-es pH-
értékű oldatba kb. 2 órára, 
majd kalibrálja a tesztert. 
 
Kalibráció 
A készülék kalibrálása egy-
pontos és rendkívül egy-
szerű. Az ON/OFF gomb 
megnyomásával kapcsolja 
be a tesztert, távolítsa el az 
elemvédő kupakot, majd 
merítse bele az elektródát a 
kívánt kalibráló oldatba. A 
mellékelt csavarhúzó segít-
ségével tekerje el a kalib-
ráló csavart addig, amíg a 
kijelzőn megjelenik a kalib-
ráló oldat értéke (pl. pH 7.0) 

Működés 
Az ON/OFF gomb meg-
nyomásával kapcsolja be 
a készüléket, távolítsa el a 
kupakot és merítse bele 
az elektróda hegyét a 
vizsgálni kívánt mintába. 
A pH értéke a kijelzőn 
jelenik meg. 
Használat után kapcsolja 
ki a készüléket az 
ON/OFF gomb megnyo-
másával, öblítse le az 
elektródát és egy kevés 7-
es pH értékű oldatot csep-
pentve a kupakba tároljuk. 

 

   
 

Elem cseréje 
Abban az esetben, ha a 
tesztert nem lehet bekap-
csolni vagy a kijelző elhal-
ványul, az elemeket ki kell 
cserélni. Távolítsa el a ké-
szülék tetején található 
védő kupakot, csúsztassa 
ki az elemtároló rekeszt 
és a polaritásra ügyelve 
cserélje ki mind a három 
elemet. Helyezze vissza 
az elemtároló rekeszt és 
csavarja vissza a kupakot. 
Győzödjön meg arról, 
hogy a tömítő gyűrű a he-
lyén marad a vízhatlanság 
biztosítsa érdekében. 

 

    

 

 

 


