PH201 Digitálny pH Controller
Návod na používanie
Popis zariadenia
pH Controller popis:
1. Display
2. Indikátor zopnutia výstupu
3. Prepínač pH/SET
4. pH7 kalibračný potenciometer
5. pH4 kalibračný potenciometer
6. Nastavovací potenciometer
7. BNC konektor pre pH sondu
8. Spínaná výstupná zásuvka
9. Prepínač funkcie HI/LO

Návod na použitie ( Kalibrácia )

• Pripojte prístroj do zásuvky 230V, pripojte BNC konektor pH sondy, prepnite prepínač pH/SET do polohy pH
• Ponorte sondu do roztoku pH7, počkajte chvíľku a nastavte kalibračný potenciometer pH7 tak aby display ukazoval túto
hodnotu. Následne sondu vyberte a opláchnite ju čistou vodou
• Ponorte sondu do roztoku pH4, počkajte opäť chvíľku a nastavte potenciometrom SLOPE (pH4) hodnotu 4 na displayi
• Očistite sondu čerstvou vodou (dbajte o kalibráciu najmä po výmene sondy
• Ponorte pH sondu do meranej vody.
• Kalibráciu odporúčame robiť cca raz mesačne (ak sa požaduje maximálna presnosť merania), pri výmene sondy

Nastavenie pH

• Prepnite prepínač pH/SET do polohy „SET“ a potenciometrom SET nastavte aby display ukazoval vami požadovanú
hodnotu
• Následne prepnite prepínač pH/SET do polohy „pH“ . Prepnite prepínač HI/LO do polohy HI-A ak je výstupná zásuvka
zopnutá v prípade , že pH meranej tekutiny je nad Vami nastavenou hodnotou pH
• Prepnite prepínač HI/LO do polohy LO-A ak je vypnutá výstupná zásuvka v prípade, že pH meranej tekutiny je pod
Vami nastavenou hodnotou

•
•
•

Upozornenie
Existuje ochranné „pásmo necitlivosti“ pre výstupnú zásuvku. Výstupná zásuvka je zopnutá v prípade , že pH
meranej tekutiny stúpne nad nastavenú hodnotu o 3-5 čísiel. Výstupná zásuvka sa opäť vypne až poklesne pH
meranej tekutiny pod nastavenú hodnotu o 3-5 číslic. ( Kolísanie ak je prepínač HI/LO v polohe HI)
Výstupná zásuvka sa automaticky vypne ak pH/SET prepínač je v režime SET a nastavujete želanú hodnotu
Sondu udržujte v čistote a odpojte prístroj zo siete 230V ak ho čistíte, na dosiahnutie presných výsledkov
kalibrujte sondu každé 2-3 týždne, prístroj je len na vnútorné použitie.

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia

Záručný list
Záručné podmienky:
•

•
•
•

Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa
vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady musí užívateľ predložiť pre
prijatie reklamácie
Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim
Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ
uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného
listu
Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením
a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebiteľné veci ako najmä batérie.
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