
Käyttöohje – Milwaukee instruments pH55 ja pH56 
Käyttöohje 

1. Ennen ensimmäistä käyttöä, poista elektrodin suojakuori ja upota elektrodi säilytysnesteeseen 

vähintään kahdeksi tunniksi. 

2. Käynnistä pH-mittari painamalla ON/OFF-painiketta. Kaikki näytön osat syttyvät n. sekunniksi. 

3. Aseta mittari mitattavaan nesteeseen, sekoittaen varovasti. Odota että lukema vakiintuu (näytön 

tiimalasisymboli sammuu). 

4. pH-arvo on automaattisesti lämpötilakompensoitu – pH arvo näkyy ylempänä, lämpötila alempana 

näytöllä. 

5. Jos haluat pysäyttää näytön, paina SET/HOLD – näytön alaosassa näkyy HOLD-teksti. 

6. Sammuta mittari painamalla ON/OFF. 

7. Huom, ennen mittausta varmista, että laite on kalibroitu (näytöllä näkyy CAL-teksti) 

ÄLÄ KOSKAAN SÄILÖ ELEKTRODIA TISLATUSSA VEDESSÄ 

Kalibrointi 

Säännöllinen kalibrointi varmistaa tarkat mittaustulokset. Lisäksi kalibrointi vaaditaan elektrodin 

vaihtamisen tai voimakkaiden nesteiden mittaamisen jälkeen. 

1. Käynnistä kalibrointi laitteen ollessa käynnissä painamalla ON/OFF/CAL-painiketta kunnes näytöllä 

näkyy CAL-teksti. 

2. Näytöllä tulisi näkyä teksti ”pH 7.01 USE” 

3. Upota elektrodi tämän jälkeen mihin tahansa bufferiliuokseen – laite tunnistaa liuoksen 

automaattisesti. 

4. Mikäli liuos ei ole kalibraatiokelpoinen, näytöllä näkyy teksti WRNG. 

5. Jos kalibrointiliuos on kelvollinen, ruudulla näkyy sen arvo, sekä teksti REC. 

6. Paina SET-painiketta lopettaaksesi kalibroinnin ja palataksesi normaaliin toimintaan 

Tarkemman mittaustuloksen saamiseksi suositellaan kaksivaiheista kalibrointia 

1. aloita kalibrointi kuten yllä 

2. Käytä kalibrointiin 7.01-liuosta 

3. Kun liuos on tunnistettu, laite pyytää toista liuosta 

4. Huuhtele elektrodi puhtaalla vedellä ja upota se toiseen bufferiliuokseen (4.01, 10.01) 

5. Kun liuos on tunnistettu, näytöllä näkyy ensin teksti REC, sen jälkeen teksti OK 2, ja laite palaa 

normaaliin työtilaan. 

Voit keskeyttää kalibroinnin painamalla ON/OFF, jolloin laite palaa edelliseen kalibrointipisteeseen 

Palauta oletusasetukset ja tyhjennä kalibraatiotieto painamalla kalibrointitilassa SET/HOLD kunnes 

näytöllä näkyy CLR-teksti 

Asetukset 

1. Vaihda käytettävä lämpötila-asteikko pitämällä ON/OFF-painiketta pohjassa, kunnes näytöllä näkyy 

teksti TEMP. Valitse lämpötila-asteikko painamalla SET/HOLD 

2. Voit vaihtaa käytettävää kalibrointiliuosta painamalla TEMP-tilassa ON/OFF-kerran, jonka jälkeen 

valitse liuos painamalla SET/HOLD 

 



Elektrodin vaihto: 

1. Irrota elektrodin suojakuori 

2. Kierrä kiinnitysrengas auki 

3. Vaihda elektrodi 

4. Varmista että tiivisteet ovat paikoillaan ennen kiinnitysrenkaan takaisinlaittoa. 

Paristojen vaihto 

1. Avaa mittarin kansi kiertämällä. 

2. Irrota paristot varovasti. 

3. Vaihda aina kaikki paristot kerralla. 

 


