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ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ 
ΗI 98311 – HI 98312 

 
Εγγύηση 
 
Τα ΗΙ 98311 και ΗΙ 98312 παρέχονται µε εγγύηση ενός έτους για την λειτουργία 
και τα υλικά τους, όταν χρησιµοποιούνται για το σκοπό που κατασκευάστηκαν 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.  
Ο αισθητήρας έχει εγγύηση 6 µηνών.  
Ζηµίες λόγω ατυχήµατος, κακής χρήσης, αδεξιότητας, ή έλλειψης της 
απαιτούµενης προσοχής δεν καλύπτονται. 
 
Προσοχή: Διατηρήστε άθικτο το υλικό συσκευασίας, µέχρι να βεβαιωθείτε ότι 
το όργανο λειτουργεί χωρίς πρόβληµα. Σε περίπτωση αλλαγής του οργάνου 
πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία. 
 
Γενική Περιγραφή 
 
Τα ΗΙ 98311 και ΗΙ 98312 είναι αδιάβροχα όργανα µέτρησης της 
αγωγιµότητας/TDS και της θερµοκρασίας. Το όργανο είναι κατασκευασµένο 
έτσι, ώστε να αντέχει στην υγρασία, ακόµα και να επιπλέει στο νερό. Όλες οι 
ενδείξεις EC/TDS αντισταθµίζονται αυτόµατα µε την θερµοκρασία (ATC) και οι 
τιµές της θερµοκρασίας µπορούν να εµφανιστούν σε µονάδες °C και σε °F.  
 
Τα όργανα µπορούν να ρυθµιστούν σε ένα σηµείο. 
 
Μία ένδειξη χαµηλής µπαταρίας προειδοποιεί τον χρήστη όταν η µπαταρία 
πρέπει να αλλαχθεί.  
 
 
Λειτουργίες Χρήσης 
 
1) Ενεργοποιήση του οργάνου και έλεγχος της µπαταρίας. 
 

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ON/OFF/MODE  για 2-3 δευτερόλεπτα. 
Όλες οι λειτουργίες της οθόνης θα εµφανισθούν για µερικά 
δευτερόλεπτα, ακολουθούµενα από µια εκατοστιαία ένδειξη της 
µπαταρίας π.χ. 100% ΒΑΤΤ. 

 
 2) Διαδικασία µετρήσεων 
 

• Τοποθετούµε τον αισθητήρα στο προς εξέταση διάλυµα καθώς 
αναδεύουµε ελαφρά. Η µέτρηση πρέπει να λαµβάνεται όταν το σύµβολο 
της σταθεροποίησης στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται. 

• Επιλέγουµε µετρήσεις EC ή TDS µε το πλήκτρο SET/HOLD. 
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• Η τιµή του EC/TDS αντισταθµίζεται αυτόµατα στην θερµοκρασία και 
εµφανίζεται στην βασική οθόνη, ενώ στην δευτερεύουσα οθόνη 
εµφανίζεται η θερµοκρασία του δείγµατος. 

 
Για το «πάγωµα» της ένδειξης 
 

• Πατάµε και κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο SET/HOLD για 2-3 
δευτερόλεπτα µέχρι η ένδειξη HOLD να εµφανιστεί στην δευτερεύουσα 
οθόνη, π.χ. pΗ 5.8  HOLD. 

• Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή στην κανονική οθόνη. 
 
 
Απενεργοποίηση του οργάνου. 
 

• Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ON/OFF/HOLD όταν βρίσκεστε στην 
βασική οθόνη µέτρησης. Η ένδειξη OFF θα εµφανιστεί στο χαµηλότερο 
µέρος της οθόνης, αφήστε το πλήκτρο. 

 
Παρατηρήσεις: 
 
• Πριν µετρήσετε βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι σωστά ρυθµισµένο. 
• Εάν γίνουν µετρήσεις σε διαφορετικά δείγµατα, καθαρίστε τον αισθητήρα για 

να αποφύγετε την εκατέροθεν µόλυνση των δειγµάτων. Μετά το καθάρισµα 
πλύντε τον αισθητήρα µε κάποιο από τα διαλύµατα που θα µετρηθούν. 

• Για να αλλάξετε την µονάδα µέτρησης θερµοκρασίας (από °C σε °F), πιέστε 
και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο MODE µέχρι η ένδειξη ΤΕΜΡ να 
εµφανισθεί µαζί µε την ένδειξη τρέχουσας θερµοκρασίας που αναγράφεται 
εκείνη τη στιγµή στο κάτω µέρος της οθόνης π.χ. ΤΕΜΡ °C. 
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο SET/HOLD για να αλλάξετε την µονάδα 
µέτρησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE δύο φορές  για να 
επιστρέψετε στη βασική οθόνη. 

 
Ρύθµιση του οργάνου. 
 
Για την µεγαλύτερη ακρίβεια του οργάνου, συνίσταται η συχνή ρύθµιση του 
οργάνου. Ιδιαίτερα, ρύθµιση του οργάνου απαιτείται: 

• Μετά από αντικατάσταση του αισθητήρα EC/TDS. 
• Μετά από µέτρηση ισχυρών χηµικών.                         
• Όταν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια. 
• Μία τουλάχιστον φορά το µήνα. 

 
 
Διαδικασία ρύθµισης      
 

• Από τη βασική οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
MODE µέχρι η ένδειξη CAL να εµφανισθεί στο κάτω µέρος της 
οθόνης.  
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• Αφήστε το πλήκτρο και βυθίστε τον αισθητήρα στο κατάλληλο 
ρυθµιστικό διάλυµα:HI7031 (1413 µS/cm) για το HI98311 και HI7030 
(12.88 mS/cm) για το 98312. 

• Όταν αναγνωριστεί το διάλυµα η οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη ΟΚ 
για ένα δευτερόλεπτο και το όργανο θα επιστρέψει στην κανονική 
λειτουργία µέτρησης. 

 
• Η ένδειξη CAL πάνω στην οθόνη δηλώνει ότι το όργανο είναι 
ρυθµισµένο.    

 
Για να επιστρέψετε στην εργοστασιακή ρύθµιση. 
 

• Προκειµένου να απαλείψετε την τελευταία ρύθµιση πιέστε το πλήκτρο 
ON/OFF/MODE µέχρι να µπείτε στην διαδικασία ρύθµισης.  

• Η δευτερεύουσα οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη ESC για ένα 
δευτερόλεπτο και θα επιστρέψει στην βασική οθόνη µέτρησης.  

• Η ένδειξη  CAL θα εξαφανιστεί. Το όργανο θα επιστρέψει στην 
εργοστασιακή ρύθµιση. 

 
Αντικατάσταση αισθητήρα 
 
Ο αισθητήρας µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, χρησιµοποιώντας το εργαλείο 
(ΗΙ 73128). Το τοποθετείτε στην ειδική εγκοπή του αισθητήρα όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 
Αποµακρύνετε τον αισθητήρα περιστρέφοντας κατά την φορά των δεικτών του 
ρολογιού και το τραβάτε έξω. 
Τοποθετήστε το νέο αισθητήρα ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία. 
 
Αντικατάσταση της µπαταρίας                
 
Το όργανο έχει ένδειξη του επιπέδου της µπαταρίας που αποµένει, κάθε φορά 
που τίθεται σε λειτουργία. Όταν το ποσοστό της µπαταρίας πέσει κάτω από 
85%, το σύµβολο στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται για να 
δείξει την χαµηλή ένδειξη της µπαταρίας. Η µπαταρία πρέπει αµέσως να 
αντικατασταθεί. Αν παρ’ όλα αυτά η µπαταρία έχει τόσο µικρή διάρκεια, ώστε 
να προκαλεί εσφαλµένες ενδείξεις, το σύστηµα BEPS αυτόµατα σβήνει το 
όργανο. 
Προκειµένου να αλλαχθούν οι µπαταρίες, ξεβιδώστε τις 4 βίδες στο πάνω 
µέρος του οργάνου. 
Όταν το κάλυµα αποµακρυνθεί, προσεκτικά αντικαταστήστε τις 4 µπαταρίες, 
δίνοντας προσοχή στην πολικότητά τους. Τοποθετήστε το καπάκι σωστά στην 
θέση του και βιδώστε τις βίδες.                                                                                                                                                                                                     


