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 כללי
 . וטמפרטורה mS,S ,TDS ((ppm,ppt))מוליכות , pH ,mVקורא ומציג ערכי מכשיר זה 

                                  .                         ( אופציה)ספק מתח או  AAסוללות  2י "ע הפעלה -
 .מסךרקע בולחיצה נוספת לתאורת ON/OFF  להפעלת המכשיר לחץ -
 .MODEלבחירת מצב מדידה לחץ -
 . רגשהבתחתית המסך מוצג שיפוע -
  .שניות 3-במשך כ OFF/ONלכבוי המכשיר לחץ -
 .רגש הטמפרטורה מובנה ברגש המוליכות-
 

 המדיד
 .שירלהפעלת המכ ON/OFFלחץ  -
 .במים מזוקקים ונער טיפות עודפות הרגשים שבשימוששטוף את  -
 .ה הרצוימדידהלמעבר למצב   MODEלחץ  -
 בתמיסה הנמדדת והמתן להתייצבות  הרגשים שבשימושטבול את  -

 .גשש הטמפרטורה מובנה ברגש המוליכות (.משמאל READYהופעת )הקריאה      
 0.4-כ -עד מעל לפס המתכת הגבוה למדידת מוליכות יש לטבול את הרגש בתמיסה  -

 .בתמיסה מעל לסוף השרוול הצהוב הרגשמומלץ לא לטבול את . מ מתחתית הרגש"ס

  .(25Cבדרך כלל )המכשיר מבצע קיזוז טמפרטורה אוטומטי לטמפרטורת הנורמליזציה  -
 .הטמפרטורה  מוצגת בחלקו התחתון של הצג     

 
 אוטומטי pHכיול 

 . DIN)לבפרים מסוג  6או )נקודות   5לעד  ניתן לכייל את המכשיר
 .MAN))סטנדרטיות וגם במצב כיול ידני  קבוצותשלוש אחת מניתן לכייל ל

 .SETUPהרצויה ומספר נקודות הכיול ראה מצב  קבוצהלקביעת השימוש  ב
 .ON/OFFי לחצן "הדלק את המכשיר ע .1
 ,     שטוף במים מזוקקים, הורד כובעון מגן מהאלקטרודה .2

 .ערבב קלות, pH7ר בפהאלקטרודה וגשש הטמפרטורה בתמיסת את טבול      
מספר , את קריאת האלקטרודהציג שמ תחתוןמספר בתצוגה יופיעו , CAL/MEASלחץ  .3

 .משמאל וסימן כוסית למטה (7.44)את ערך הבפר  ציגשמ עליון
                                              .שניות 2-למשך כ DONE צגיו ,לאישור ENTERלחץ ובתצוגה  READYהמתן לקבלת  .0

 . READYלאחר הופעת  ENTERאותה לבפר הבא ולחץ העבר , שטוף את האלקטרודה
 .ERRתגרום להופעת סימן שגיאה  READYלפני הופעת  ENTERלחיצת 

   .עבור הבפר הבא עד לגמר הכיול עם הבפר האחרון  0חזור על סעיף  .5
 .והשיפוע יוצג למטה אחרון יחזור המכשיר למצב מדידהלאחר גמר הכיול עם הבפר ה

 לאחר אישור הבפר האחרון הנדרש –SETUP לכיול עם פחות נקודות מהקביעה  במצב  .6
 .ליציאה מכיול וחזרה למצב מדידהCAL/MEAS לחץ ,  ENTERי לחיצת "ע
          בפר מ נגרם כתוצאה  הערך העליון על בפר מסוים בתהליך הכיול תאי התייצבו - :ותהער

 .                      .שגויים או אלקטרודה              
 .CAL/MEASי לחיצת  "ניתן לצאת מהכיול בכל שלב ע -           
 יוצג למטה מימין השיפוע שחושב בכיול עבור תחום המדידה pHבמצב מדידת  -           

 (.7.00pHמעל או מתחת )הנוכחי              
 

 ידני PH כיול
 ( .MAN)וקבע כיול ידני SETUP (P2.0)  -היכנס ל pHבמצב מדידת .  1
 . CALבסטנדרט הראשון ולחץ  האלקטרודה וגשש הטמפרטורהאת טבול .  2
     סטנדרטבהתאם ל ולקביעת▼ /▲לחץ  , והבהוב הערך העליון READYהמתן להופעת .  3

 .לאישור ENTERולחץ   שבשימוש     
          עבור הסטנדרטים הבאים עד לחזרה למצב מדידה עם אישור  2-3סעיפים  חזור על.  0

 . האחרונה הנקודה     
 .בכיול אוטומטי 6ראה סעיף .  5
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 mV   (RmV)-סטיית ה כיול
 .  200mVשל עד   Offset))ניתן לכייל  לסטייה . בלבד הכיול במצב זה הוא ידני וחד נקודתי

 .ORPלהשתמש באלקטרודת יש ORP (REDOX )למדידת 
 .(Relative mV)בצג  mV -ליד כיתוב ה Rעם גמר הכיול יופיע 

 .מימין למטה mVיופיע כיתוב , mVלמעבר למדידת  MODEלחץ  -
הנדרש בצג  mV-לקביעת ערך ה  /ולחץ  READYהמתן להופעת ,  CAL/MEASלחץ  -

 .העליון המהבהב

 .היחסי mV-המכשיר יראה את ערך ה, לאישור וחזרה למדידה  ENTER/HOLDלחץ      -
 

   TDS/מוליכות
 :חמישה תחומים בבמצב ברירת תחום אוטומטית   עובדהמכשיר 

תמיסות כיול  מוליכות חוםת
  אוטומטי

r1 0-19.99µS – 

r2 S24.44-111.1 S       40 
r3 S244.4-1111 S       1013 
r4 Sm2.44-11.11 mS      12.44 
r5 Sm24.4-111.1 mS      111.4  

להשתמש מומלץ נקודתי  -בכיול חד.  לכל אחד מהתחומים בנפרדמתבצע נקודות  -רבכיול 
 .בערכה לתמיסה הנבדקתביותר קרובה התמיסת הכיול ב
 .10µSבלבד עם סטנדרט   P3.0–(SETUP)יש להשתמש בכיול ידני   r1בכיול לתחום -
 

 תלתמיסות מוליכות סטנדרטיו אוטומטי יולכ
 . כך שאין צורך להכניס ידנית את ערך התמיסה, תמיסות כיול סטנדרטיות 0מובנות במכשיר 

אשר תופס לכל התחומים   או כיול רב  (ברירת המחדל) נקודתי -ניתן לבחור בין כיול חד
ברירת המחדל של המכשיר היא כיול  (. SETUPראה מצב )כיול לכל תחום בנפרד ל נקודות 

 .נקודתי-חד
לכן לאחר כיול בתחום אחד , י החדשות"ול המכשיר נקודות כיול ישנות מוחלפות עעם כי

 .(נקודות -כיול רבב)ישמור המכשיר את הכיולים הקודמים בשאר התחומים 
 .1-3בצע את סעיפים , ברירת המחדל :כיול חד נקודתי
 :כיול רב נקודתי

 .אווירב הרגש כאשר 4.44ודא קריאה של , OFF/ONי לחיצת "הפעל את המכשיר ע .1
 נער להורדת טיפות, הוצא אותו ,במים מזוקקים או בתמיסת שטיפה הרגשאת  שטוף .2

  .ערבב קלות להוצאת בועות אוירוהראשונה  הסטנדרטטבול  בתמיסת ,עודפות      
יוצגו למעלה ערך הסטנדרט לכיול  –  READYוהמתן להופעת  MEAS/CALלחץ  .3

 .לאישור ENTERלחץ  – ת ברירת המחדלולמטה קריא

המתן להופעת ,  (בכיול רב נקודות) העבר אותו לסטנדרט הבא, שטוף את הרגש .0
READY  ולחץENTER לאישור. 

 .עד לגמר הכיול (נקודות -בכיול רב) ותת הסטנדרט הבאועבור תמיס  0חזור על סעיף .  5
 .והשיפוע יוצג למטה לאחר גמר הכיול יחזור המכשיר למצב מדידה

האחרון  סטנדרטלאחר אישור ה –SETUP נקודות מהקביעה  במצב לכיול עם פחות  .7
 .ליציאה מכיול וחזרה למצב מדידהCAL/MEAS לחץ ,  ENTERי לחיצת "ע הנדרש

 .MEAS/CALי לחיצת "כיול בכל שלב עהניתן לצאת ממצב   :ההער
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  TDSכיול 
 :אופניםבשני  TDS -ניתן לכייל ל

A. המרה מוליכות במקדם שימוש  י"ע/TDS   עם תמיסת מוליכות סטנדרטיתוכיול: 

     , הנדרש TDS  (tdS.F)\הזן את ערך מקדם המרת מוליכותSETUP (3.1P )במצב        

 .TDS (ppm)ועבור למדידת תמיסות מוליכות סטנדרטיות עם בצע כיול אוטומטי         

B. תמיסת  עם (ראה להלן)ע כיול ידני ובצ י"עTDS בעלת ערך ידוע.  

 ידני   TDS \ול מוליכות כי
 ללא תלות במצב הכיול שנקבע   נקודתי-ידני חדמתאפשר אך ורק בכיול  TDSכיול  -
 .SETUP-ב  
ידני  וכיול חד      לקביעת מצב כיול –SETUP  (P3.1 )-יש להיכנס ל  למוליכות בכיול ידני -
 .   נקודות-או רב  

 .להלן 1-5בצע סעיפים , ברירת המחדל: כיול חד נקודתי
 .1-6בצע סעיפים : כיול רב נקודתי

       כאשר תא המוליכות  4.44וודא קריאה של ,  OFF/ONי לחיצת "הפעל את המכשיר ע. 1

 .באווירו יבש      
 .למוליכות המשוערת של התמיסה הנבדקתתמיסות סטנדרט בהתאם בחר . 2
    MEAS/CALלחץ , ראוויערבב קלות להוצאת בועות ו סטנדרטבתמיסת ה הרגשטבול את . 3

 .ולמטה  למעלה  קריאת ברירת המחדל ,  CALיופיעו כיתוב  –לכניסה למצב כיול     
 .והבהוב קריאה עליונה READYהמתן להופעת . 0
 טמפרטורה הנמדדתבלערך תמיסת הכיול העליונה המהבהבת הבא את קריאת המוליכות  .5

  (.וחזרה למדידה בכיול חד נקודתי) לאישור    ENTERץלחוצים יהח   לחצני  בעזרת      
 .עבור תמיסות הכיול הבאות  3-5חזור על סעיפים  נקודות-רב מוליכות בכיול. 6
 . MEAS/CALי לחיצת "ניתן לצאת ממצב הכיול בכל שלב ע .7
 

 כיול טמפרטורה עם או בלי רגש
 .מחדל של היצרןמברירת ה ±10°Cבעבודה עם רגש טמפרטורה ניתן לכייל לסטייה של עד 

 .MODEמכן  רולאח CALבמצב מדידה לחץ  .1

 .3בעבודה ללא רגש עבור לסעיף  .2
 עם טמפרטורה ידועה  הבעבודה עם רגש טמפרטורה טבול את הרגש בתמיס

   (.0.1°Cס טרמומטר ייחוס עם דיוק של לפחות "ע)
 ENTERלקביעת הטמפרטורה הנדרשת בצג העליון המהבהב ואז   /לחץ  .3

 .חזרה למדידהלאישור ו
 

HOLD 
 .לחיצה חוזרת תשחרר אותה, תקפיא את הקריאה בצג HOLDלחיצת במצב מדידה 

 . 
 שימוש בזיכרון

 .ושליפתם לפי הצורך FIFOמערכי קריאות בשיטת  544המכשיר מאפשר אחסון של עד 
והוא כולל את הנתונים שהופיעו   LOC 1)לדוגמה )לכל סט קריאות מוקצה מספר בזיכרון 

 .(HOLD)ניתן לאחסן נתונים גם אם המכשיר במצב הקפאה , בזמן האחסון בצג
  MEM ,LOCכיתוב של  היופיעו בצג למשך כשניי,  SAVE/  לחץ : אחסון קריאות

 .המכשיר יחזור למצב מדידה –ומספר התא שהוקצה בזיכרון                      
 .ונים החדש במקום זה שהוכנס ראשוןכנס סט הנתיאם הזיכרון מלא י                     
  SETUP P7.1.לאגירת נתונים מתוזמנת ראה                       
                     MEM ,LOCיופיעו בצג כיתובים של  - VIEW/  במצב מדידה לחץ - :שליפת קריאות

 .ומספר הזיכרון האחרון שאוחסן                          
           ENTERהנדרש ואז  ןלדפדוף עד להצגת מספר הזיכרו /לחץ  -                      

 .להצגת  הנתונים שבתא זה                          
 .להצגתו ENTERהבא הנדרש  ושוב  ןלבחירת תא הזיכרו  /לחץ  -                      
 .CAL/MEASלחזרה למדידה לחץ   -                      

 .SETUP ((P8.0ראה מצב : כרונותיחיקת זמ
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 הדפסת נתונים או שליחתם למחשב
 . SETUPראה מצב  –(לדוגמה Hyper Terminalבתוכנת )להדפסה או לעבודה עם מחשב 

 .יש להורידה מאתר הבית של היצרן – (Cyber Comm 450)לעבודה עם תוכנה ייעודית 
 

 : החלפת סוללות
שים לב , הסוללות הישנות בחדשות שתיהחלף את  עם תחילת הבהוב סימן הסוללה

 .לקוטביות

SETUP 
 .מצב זה משמש לקביעת פרמטרים ומאפייני עבודה שונים של המכשיר

 .למעלה  SETUPוכיתוב  למטה P1.0עם   CONFיופיע בצג   - לכניסה  SETUPלחץ  -
 ./לחץ לדפדוף בין הנהלים השונים  -
 .ENTER לחץ –לכניסה לנוהל לאחר קבלתו בצג  -

 לאישור וחזרה למצב  ENTER-ו/ לחץ  –לשנוי ערך או פרמטר בתוך הנוהל  -

- SETUP. 

. יופיע תת הנוהל הראשון, ENTERלאחר לחיצת : נוהל-בנוהל שכולל  מספר תתי -
נוהל הבא וחזרה -לאישור יתבצע מעבר לתת ENTERולחיצת  /י "לאחר שינויו ע

 .לאחר אישור תת הנוהל האחרון SETUP -ל
 .     CAL/MEASלחץ – או חזרה שלב אחד אחורה ללא שנוי פרמטר SETUP -לחזרה ל    -
 . SETUP-ליציאה מאו \לחזרה אחורה ו MEAS/CALלחץ  -
 

CONF/P1.0 –  תצורה)(Configuration: 
                 rdy-  לבחירת מצבREADY :ON ,OFF  אוHOLD (   להקפאת הצג עם          

 (.התייצבות הקריאה                           
                   C°-  לבחירת יחידות הטמפרטורה– C°  אוF°. 

 
PH bUFF/P2.0 – ל בחירת קבוצת הבפרים-PH  

               /P2.1 MAN/ DIN/NIST bUFFUSA/ -  בפרים לכיולהבחירת:  
                     USA- 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45pH           

NIST- 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45pH                                        
DIN- 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75pH                         

  MAN -                                כיול ידני                           
 

               3 PtS –  כיולהנקודות  מספרקביעת. 
 

/ P3.0OND CELLC –    הגדרות מדידת וכיול מוליכות\ TDS: 
     x.xx CELL / P3.1 –  14.44או  1.44, 4.14 - קביעת הקבוע הנומינלי של תא המוליכות 
    x.xx t.CO              –  (.במדידת מוליכות)  הטמפרטורה מקדם קיזוז קביעת 

x.xx tdS.F                  –  קביעת מקדם המרת מוליכת\ TDS. 
xx.x tnr                     – 25°או  24, 15 - קביעת טמפרטורת נורמלC (ברירת המחדל.) 

SPC Pt S                    –  בחירתSPC (כיול חד נקודתי ) אוMPC (כיול רב נקודות.) 
AUtO CAL                –  בחירת כיול אוטומטי(AUTO ) או ידני(MAN .) 

 
 
 

.04CAL dUE P –  (ימים 64-4) יםכיולה ןמרווח הזמן ביאתראת קביעת 
 .לא תוצג אתראת כיול אפס  בקביעת מרווח כיול     

     P4.1  PH dUE/      – קביעת מרווח הכיול ל-pH. 
TDS dUE /P4.1          – ל קביעת מרווח הכיול-TDS. 

 Cond DUE/ P4.1     – קביעת מרווח הכיול למוליכות.             
  RmV dUE/ P4.1      – קביעת מרווח הכיול ל- mV. 
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.0P5CAL dAtA/  – לחץ   – צפייה בנקודות הכיול האחרונותENTER  נקודותב לצפייה 
 .חינוכ מדידהבהתאם למצב  ,וכיול שבוצעה                              
 

ELE dAtA/ P6.0 – בהתאם למצב המדידה הנוכחי צפייה בנתוני האלקטרודה : 
                           pH– סטיית ה-mV והשיפוע ב-%. 
                           µS – השיפוע עבור כל נקודת כיול. 

 
SYS/  P7.0 – הגדרות מערכת  

     / P7.1DATA Log – הגדרות אגירת נתונים.  
        MAN/TIME Log –  או מתוזמנת אגירה ידנית לבחירת: 

                 • MAN Log –  אגירה ידנית( לחץSAVE אגירהל). 
                  •TIME Log – לחץ  -אגירה מתוזמנתENTER    לאישור וקבע את מרווח הזמן 

 (: ושעות תדקו, שניות)                                          
 , לאישור ENTER -ו( SEC x) להזנת ערך  השניות   /לחץ                                       

 DATA Logדקות ושעות עד לחזרה  למסך  המשך כך  גם עבור                                          
 

    SET Prnt/ P7.2 –  הגדרות עבודה עם מחשב(CSV( או מדפסת (rnt(P : 
        tyPE Prnt/CSV –   למדפסת הקריאות בחירת שידור(Prnt)  או למחשב(CSV): 

               Prnt tyPE– הגדרות למדפסת: 
                 MAN/TIME Prnt –  בחירת הדפסה ידנית(MAN ) או מתוזמנת(TIME:) 

                   • Prnt MAN  – להדפסה ידנית: 
                          BAUD xxxx – רלהתאמת קצב השידו ((Baud Rate. 

                   • Prnt TIME – לחץ  -להדפסה מתוזמנתENTER  לאישור וקבע את מרווח     
 (: ושעות תדקו, הזמן  שניות                                             
 לאישור ENTER -ו( SEC x) להזנת ערך  השניות   /חץ ל                                        
.                         דקות ושעות עד למעבר  למסך  הבא המשך כך  גם עבור                                             

BAUD xxxx                              – רלהתאמת קצב השידו ((Baud Rate. 
              

             CSV tyPE –  עבודה עם מחשבלהגדרות. 
 .Prnt tyPE -הגדרות למדפסת בראה                                 

                    CSV-אוטומטית גם ל ויוגדרהן למדפסת  Baud Rate -זמן ובצוע הגדרות עם : הערה      
 .ולהיפך                  

     
    3CLK Set/ P7. –התאריך  קביעת((USA, Euro שעות 12או  20)השעה ו (.  

 
    AUTO SHUt/ P7.4 -  בחר , דקות של אי לחיצה 14כבוי אוטומטי לאחרON  אוOFF. 

 
RSET/ P8.0 –  ביצועesetR למכשיר 

     NO rSEt/ P8.1      –  חזרה לתפריטSETUP  ללא בצועRESET. 
     FACTY rSEt/ P8.1– ת ברירת המחדל של היצרןלהגדרו חזרה. 
    DATA rSET/ P8.1  – נקוי הזיכרון. 

     CAL rSEt/ P8.1     – בטול הכיול האחרון וחזרה לברירת המחדל של היצרן. 
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 pHמור אלקטרודות יטיפול וש
 .pHנוהל זה הינו נוהל כללי לאלקטרודות ומכשירי  -

 האלקטרודה מנוהל זה יש לפעול לפי  בכל מקרה בו שונות הוראות יצרן     
  .הוראות היצרן     

 אלקטרודה חדשה .א

 . PH-הת הורד את כובע המגן מראש אלקטרוד -
 .במים מזוקקים( רק את החלק שהיה מוגן בכובעון הגומי)שטוף את האלקטרודה  -
 הנמך את טבעת הגומי המכסה על פתח מילוי תמיסת הרפרנס עד שהפתח  -

 (.טרודות בהן קיים פתח מילוירק באלק)יתגלה      
 באלקטרודה יגיע לפתח המילוי או מעט מתחתיו  ייחוסודא שגובה תמיסת ה -

 . מלויבמידה וחסרה תמיסה יש להוסיף תמיסת , (מ"מ 5 –כ )     
 אם יש הקש בעדינות על האלקטרודה בכדי, בדוק שאין בועות אויר באלקטרודה      
 .שבועות האוויר תעלינה     

 .ס את האלקטרודה למשך שעה לתמיסת אחסון הכנ -
 .האלקטרודה מוכנה לשימוש -
 
  pHמדידת  .ב

לפני כל מדידה עם האלקטרודה יש להוריד את כובעון המגן מראש האלקטרודה לשטוף את 
 .אם ישנו (רפרנס)הייחוס תמיסת פתח מלוי את ראש האלקטרודה במים מזוקקים ולגלות 

 אחסון האלקטרודה .ג
 והוא חייב , ה קצר אסור להרשות לראש האלקטרודה להתייבשלקבלת זמן תגוב -

 .להיות רטוב     
 .השרה האלקטרודה בתמיסת אחסון  –אחסון לטווח קצר  -
הלבש על ראש      , סגור את פתח מילוי תמיסת הרפרנס –( מעל שבוע)אחסון ארוך  -

 עם , האלקטרודה את כובע המגן כשבתוכו מספר טיפות של תמיסת אחסון
 .ההחזרה לשימוש טפל כבאלקטרודה חדשה     
 

 ניקוי האלקטרודה .ד
 .למשך שעתיים HI 7461השרה בתמיסה  –ניקיון כללי  -

, הישנה במקוםהכנס תמיסת רפרנס חדשה , שטוף האלקטרודה במים מזוקקים, לאחר הניקוי
 .והשרה למשך שעתיים בתמיסת אחסון

 
 !!!שים לב

 אלא רק להחייאת, להחייאת אלקטרודה פלסטיתאין להשתמש בחומצה גופריתנית מרוכזת 

 !אלקטרודת זכוכית

 
 אחזקת רגשי מוליכות

 
 .והרגש יש להקפיד על ניקיון החיבורים  –

 .בין מדידה למדידה רצוי לאחסנו במים מזוקקים  –

 .לאחר ולפני כל מדידה יש לשטוף אותו במים מזוקקים  –

 תו במים במקרה של אי שימוש ברגש לתקופה ארוכה יש לשטוף או  –
 .מזוקקים ולאחסנו כשהוא יבש   
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 .חצי שעה לפני השימושלמומלץ להשרות במים מזוקקים  -שאוחסן ביבש  רגש  –

י  "רק ע יהניקו –ברגש עם פלטינות מושחרות אין לגעת בפלטינות בשום צורה   –
 .במקרה של לכלוך שומני IPAמים מזוקקים או שטיפה עם 

דקות  15השרה אותה למשך , תן לכיילאם הקריאה נמוכה מדי כך שלא ני  –
 15ולאחר מכן במים מזוקקים למשך (  ללא בושם או סבון) הבאקונומיקה נקיי

    .דקות

 !  השרוול הפלסטי הצהוב  למדוד ללא אין   –
 .מדידה ללא השרוול תיתן תוצאות שגויות


