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 כללי

 (   ppm)מליחות , mS,S ,TDS ((ppm))מוליכות , pHקורא ומציג ערכי מכשיר ה
הטמפרטורה מוצגת בכל ,  MODE/ENTתחומי המדידה לחץ למעבר בין   – וטמפרטורה

 .שוניםי המכשיר בתחומים ה"המצבים ומשמשת לביצוע קיזוז טמפרטורה אוטומטי ע
 .בלבד PCSTestr 35 -ב(  ppt)ומליחות  TDSמדידת 

לפני  תמיד במצב העבודה האחרון שהיה בו יידלקו (1.5V) סוללות כפתור 0י "הוא מופעל ע
 .בוייהכ

 .דקות לאחר לחיצה אחרונה על לחצן כלשהו 5.6 –כיבוי אוטומטי 
 
 

  המדיד
 .הנדרשהמדידה עבר לתחום למ  MODEלחץ  -
ונער  שטוף את הרגש במים מזוקקים ,המגן מתחתית המכשירהסר את כובע  -

 .להסרת טיפות עודפות
 .הקריאה ערבב קלות והמתן להתייצבות, טבול את האלקטרודה בתמיסה -
 .לחיצה שנייה תחזיר את המכשיר למצב מדידה, HOLDלהקפאת הקריאה לחץ  -

  .ם מזוקקיםשטוף את האלקטרודה במיועם גמר השימוש כבה את המכשיר   -
שטוף את האלקטרודה היטב מתכות כבדות  או לאחר מדידת תמיסה עם פרוטאינים -

 .עם מים מזוקקים
 

 pHכיול 
  המכשיר מזהה אוטומטית את הבפרים  במערכת הבפרים שבשימוש -
 (.בדף הוראות אנגלית  Parameter Setupראה )  
 (.SETUPראה ) נקודות 6לעד  נקודות או  3קבוע מראש כיול לעד ניתן ל -
  .CALכיתוב  למעלהעם הכניסה למצב כיול יופיע בצג  -
 כך שאם הוא כויל קודם , בכיול חוזר של המכשיר מוחלפות נקודות הכיול אחת מול אחת -
 נקודות ימשיך המכשיר לזכור גם את השתיים  7 -נקודות וכיול נוכחי הוא רק ל  0 -לכן ל  
 . האחרות  

 :חותנקודות לפ שתילבצע כיול ל יש
 .pHלמעבר למדידת  MODEולחץ  OFF/ONי לחצן "הדלק את המכשיר ע .6
 ,כובעון המגן מהאלקטרודה ושטוף במים מזוקקיםאת הורד  .7

 .וערבב קלות pH2האלקטרודה בתמיסת בפר את טבול      
ומספר  נוכחיתהה קריאאת המספר עליון שמראה , מספרים 7בתצוגה יופיעו , CALלחץ   .3

 (.2.44)רך הנומינלי של הבפר תחתון שמראה את הע
 .המכשיר יעבור לבפר הבא –לאישור  ENTהמתן להתייצבות הקריאה ולחץ       
 !!  5לכיול לנקודה אחת עבור לסעיף       

 עבור הבפר הבא וכן הלאה עד לסיום הכיול עם כל הבפרים   7-3חזור על סעיפים  .0
 .הרצויים      

לחזרה למצב   CALעם הבפר האחרון הרצוי לחץ (  ENTERלחיצת )לאחר אישור הכיול  .5
 .מדידה

 .CALליציאה מכיול ללא אישור לחץ : הערה
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 (אוטומטי)כיול מוליכות 
נקודתי  וכיול חד( ברירת המחדל)בחר  כיול אוטומטי  ,(SETUP)הכינון בתפריט  .6

(SPT)  ט אחדבכיול רב נקודתי כל תחום מתכייל בנפרד עם סטנדר .או רב נקודתי ,
 .בכיול חד נקודתי הכיול בסטנדרט אחד רלוונטי לגבי לכל התחומים

 למכשיר ערך כיול אוטומטי תחום מוליכות

0-200.0 µS 84 µS PCS בלבד 

0-2000 µS 1413 µS PC   ו- PCS 

0-20.00 mS 12.88 mS PC   ו- PCS 

 
 .MODEלמעבר למדידת מוליכות לחץ  .7
 .וטבול אותה בתמיסת הכיול הנדרשתים מזוקקשטוף את האלקטרודה במים  .3
 .הנבחרתלמעלה מוצגת הקריאה לפני כיול ולמטה ערך תמיסת הכיול  – CALלחץ  .0

 (.CALלחזרה למדידה ללא כיול לחץ שוב )
 .לאישור  וחזרה למדידה  MODE/ENTהקריאה הנוכחית ולחץ  תהמתן להתייצבו .6
 .3-6יפים חזור על סע( עבור כיול רב נקודתי)לכיול בתחום הבא  .5

 
 (ידני)ומוליכות   (Salinity) מליחות, TDSכיול 

 .או רב נקודתי  (SPT)חד בחר כיול ידני וכיול ( SETUP)בתפריט הכינון  .6
 

 למכשיר תמיסת כיול 

 מליחות *    * TDS מוליכות

0.0-200.0 µS 0.0-99.9 ppm 1.00-10 ppt PCS בלבד 

201-2000 µS 100-999 ppm  PC   ו- PCS 

2.01-20.00 µS 1.00-10 ppt PC   ו- PCS 

 .בלבד PCS -ב (ppt)ומליחות  TDSמדידת וכיול : הערה*       
 

 .או מליחות TDS,לבחירת מוליכות  MODEלחץ  .7
 .מזוקקים וטבול אותה בתמיסת הכיול הנדרשתשטוף את האלקטרודה במים  .3
 .המחדל של היצרןלמעלה תוצג הקריאה לפני כיול ולמטה ערך ברירת  – CALלחץ  .0
 .להתאמת הערך העליון  לתמיסת הכיול שבשימוש▲ או ▼ לחץ  .6
 .לאישור וחזרה למדידה MODE/ENTלחץ  .5
 .3-5חזור על סעיפים ( עבור כיול רב נקודתי)לכיול בתחום הבא  .2

 
 כיול טמפרטורה

 .ייחוס תרמומטרס "טמפרטורה ידועה עבמים עם טבול את האלקטרודה  -
 .pHתחום  לבחירת  MODE/ENTלחץ  -
  –שניות  6לחוץ למשך  HOLD/▼ואחר החזק את  CALלחץ  -

 .למעלה תוצג קריאת הטמפרטורה הנוכחית  ולמטה ערך ברירת המחדל של היצרן
 .להתאמת הערך העליון לקריאה בתרמומטר הייחוס▲ או ▼ לחץ  -
 .PHלאישור וחזרה למדידת  MODE/ENTלחץ  -

 
 HOLDלחצן 

 .צה נוספת משחררת את התצוגהלחי, HOLD להקפאת התצוגה לחץ
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  (Setup)מצב כינון 

 :ומאפייני עבודה שונים של המכשיר משתניםמצב זה נועד לקביעת 
 רגעית לחוץ והוסף לחיצה  MODE/ENTהחזק את , כבה את המכשירלכניסה לכינון  -

 .ON/OFFעל 
 .PArAומיד לאחר מכן  SEtUPיופיע 

י  "אשר עו (PArA)או כינון פרמטרים    ( SySt)מערכת נון ילבחירת כ ▲ \▼לחץ  -
 .MODE/ENTלחיצת 

י "ע הנדרש פרמטרל כניסהואשר   המשתניםלדפדוף בין ▲ \▼לחץ  -
 .MODE/ENTלחיצת

 . MODE/ENTי "ואשר את השנוי ע▲ \▼י "שנה את הפרמטר ע -
יחד והחזק אותם לחוצים עד ▲ -ו▼ עם גמר הכנסת השינויים הנדרשים לחץ  -

 .SAלהופעת 
 .לאישור וחזרה למדידה MODE/ENTלחץ   SA /YESחר הופעת לא -

 
 

          (SySt)כינון מערכת 
 

Unit  rSt – אתחול (Reset )המכשיר: 

 pH     אוEC (מוליכות ,TDS ,מליחות.) 

 אתחול הכיול או אתחול  המכשיר לברירות המחדל של היצרן. 
Set  A.OFF –  דקות  5.6לאחר  יכבוי אוטומט– YES  אוnO. 

Set  t.C       –  קביעת מקדם הטמפרטורה. 
Set AtC      –   קיזוז טמפרטורה אוטומטי–  YES  אוnO. 

Set °C °F   –  צלסיוס או פרנהייטבחירת מעלות. 
 
 

 (PArA)פרמטרים כינון 
PH – בחירת מערכת הבפרים לכיול–  USA (ברירת המחדל ) אוniSt. 

 .6או   (ברירת המחדל) 3  –   קביעת מספר נקודות הכיול         
Cond – בחירת: 

 A.CAL –  כיול אוטומטי- YES  אוnO. 

 SPC –  כיול חד נקודתי או רב נקודתי- YES  אוnO. 
tdS –  PCS)  קביעת פקטור מוליכות( בלבד\TDS ( 4.26ברירת המחדל.) 
Salt – PCS)  לבחירת היחידות ( בלבד– PPt   אוPer (אחוזים.) 

 
 

 לותהחלפת סול
 .בפינה השמאלית העליונה של הצג מוצג מחוון למצב הסוללות

 בשלב שליפת הסוללות הישנות יש להחזיק את בית הסוללות עם האגודל למניעת הוצאת
 .מכלול הכרטיס ממקומו

 .חדשות והקפד על הקוטביות הנכונה LR44סוללות כפתור   0הכנס 
 
 
 
 
 
 
 

                  


