
                                                                              
  

 5-XS  PH     טסטר טסטר טסטר טסטרpH        
        

        הכנה לשימושהכנה לשימושהכנה לשימושהכנה לשימוש
  .הסר את כובע המג� מתחתית המכשיר

  שעהחצי ה במי ברז למש� כלפני שימוש ראשו� יש לטבול את האלקטרוד

  .ON/OFFי לחיצה ארוכה על "וכבוי ע    ON/OFFי לחיצת "הפעלה ע

  pHכיול 

  כאשר הנקודה הראשונה מתו� החמש נקודות 3מאפשר כיול לעד ו USA הבפרי� של מערכת  5את המכשיר מכיר 
  .7pHחייבת להיות 

  . מזהה אוטומטית את הבפרי�  שבשימוש הוא 
  .מדידה למדידה יש לשטו� את האלקטרודה  במי� מזוקקי� ולנער להסרת טיפות עודפות לפני מדידה ובי�

  .OFF/ONי לחצ� "הדלק את המכשיר ע .1

  ,במי� מזוקקי�אותה האלקטרודה ושטו� תחתית מג� מהכובעו� את  הסר .2
  !!אי� לטבול מעבר לקו  האדו�  – ערבב קלותו 7pHהאלקטרודה בתמיסת בפר את טבול   .3

      מספר עליו� שמראה את קריאת האלקטרודה ומספר תחתו� , מספרי�  2 )ו CALבתצוגה יופיעו  ,  CAL לח'   .4

  ).7.00(שמראה את הער� הנומינלי של הבפר        
  . ☺   הופעת – המת� להתייצבות הקריאה     

  הבא  רבפה יבקש אתהמספר העליו� יהבהב למש� כמה שניות והמכשיר  –לאישור  CALלח'    .5
  ).ערכי בפרי� מתחלפי� בתחתית הצג(     
  6לחיצה רגעית לאישור וחזרה למדידה או המש� לסעי�  ON/OFFלח'  – לנקודה אחתלכיול       
  .נקודות לשתיי� או שלושכיול עבור       

  .4,5סעיפי� וחזור עבורו על ) 4pHלדוגמה (העבר את האלקטרודה לבפר  הבא  .  6
  . לסיו� כיול וחזרה למדידה  ON/OFFלח'  עבור הבפר השני  CALלאחר לחיצת  – נקודות 2ל  לכיו.  7

  )CALלחיצת (לאחר אישור הכיול עבורו  .עבור הבפר השלישי 3)5חזור על סעיפי�   – נקודות 3לכיול       
  .יחזור המכשיר למצב מדידה                                

  PHדת מדי

  .להפעלה ON/OFFג� ולח' הסר את כובע המ -

הופעת  – ערבב קלות והמת� להתייצבות הקריאה, נמדדתהמ בתמיסה "ס 3 )כ טבול את האלקטרודה בעומק של -
  .בצג ☺

לכיבוי במש� מספר שניות  ON/OFF  ברז ולח' � מזוקקי� או מישטו� את האלקטרודה במי מדידהע� גמר ה -
  .המכשיר

  .כות כבדות יש לשטו� היטב את האלקטרודה ע� מי� מזוקקי�לאחר מדידת תמיסה ע� פרוטאיני� או מת -

 .דקות של אי שימוש המכשיר יכבה את עצמו לשמירה על הסוללות 8–לאחר כ  -
  

  mVמדידת 

  .mV למדידת MODEלח' 
  

 החלפת סוללות
 :כל ארבעת הסוללות יש להחלי� את' זיופי� בקריאה וכו, )ראה סמ� למעלה מימי�(במקרה של סוללות חלשות 

  .הסוללות תו� הקפדה על הקוטביות הנכונה שלו� את מכסה הסוללות בחלקו העליו� של המכשיר והחל� את
  

RESET        
לאישור וחזרה  CALולח'  YESבחר ,  SETUP)יחד לכניסה ל ESC)ו CALלח' , כבה את המכשיר  RESETלבצוע 
  .למדידה

    ::::ותותותותהערהערהערהער
  

 .ותלי תמיסות הכיול למניעת נזיהקפד על הידוק מכס  .1

 .אי� לטבול את האלקטרודה במי� מעל לקו זה .2

  .מדידה למקומה לאחר השימוש \הקפד להחזיר את כוסית המג� .3

  
  הטבילה קוו          

  

  

  ג"מ      משרד מכירות ר"ח בע"אל חמה אגש
  03-7520812: 'טל                     04-6764521:' טל

  03-5755490: פקס                   04-6764520: פקס


