
PH-009 (III) ATC - Prenosný pH/°C meter 
 

Návod na používanie 
 

 Ďakujeme, že ste si vybrali náš pH/°C meter. Veľa úspechov! 
 

Popis zariadenia 
                                     pH/°C meter sa skladá z: 
 

Pred použitím 
• Vytiahnite chránič batérií a nainštalujte dodané batérie, dbajte na 

zachovanie správnej polarita (+/-) 
• Odoberte ochranný kryt elektród. Ak sú elektródy suché ponorte 

ich do kalibračného roztoku pH7 na cca 2hodiny aby sa 
zaktivovali, následne je možné pristúpiť ku kalibrácii prístroja 

 
Kalibrácia 

• Ponorte snímaciu elektródu do roztoku pH 6,86 (pri teplote 25C) 
a potraste v roztoku elektródu – nechajte ustáliť zobrazovanú 
hodnotu 

• Nastavte jemným šroubovákom kalibračný potenciometer tak, aby 
hodnota na displayi odpovedala hodnote pH referenčného roztoku. 

• Postup opakujte pre referenčný roztok pH 4,01 
 

Použitie 
• Zapnite prístroj prepínačom ON/OFF, odoberte ochranný kryt elektród a ponorte do vzorky testovanej 

tekutiny. (dodržujte maximálnu ponornú úroveň !) 
• Po ustálení hodnôt na displayi môžete odčítať merané hodnoty teploty a pH meranej veličiny 
• Po použití prístroj vypnite tlačítkom ON/OFF , očistite elektródy a odložte s pár kvapkami destilovanej vody 

v ochrannom kryte 
 

Výmena  elektród a batérií 
• Rozsah prístroja musí byť nanovo rekalibrovaný vždy keď: - elektróda nie je dlhodobo používaná, alebo ak 

potrebujte maximálnu presnosť merania 
 

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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