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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 

HI 98311-HI98312 

Testers EC/TDS/ Nhiệt Độ không thấm nước 
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Kính göûi quyù khaùch haøng, 

Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna.  

Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng (HDSD) naøy 

tröôùc khi söû duïng maùy. 

HDSD naøy caáp ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå söû duïng 

ñuùng thieát bò, ñoàng thôøi giuùp ngöôøi söû duïng coù khaùi nieäm 

roõ raøng ñeå coù theå öùng duïng roäng raõi thieát bò.  

Heä thieát bò naøy ñöôïc saûn xuaát theo ñuùng tieâu chuaån CE. 

BAÛO HAØNH 

HI98311 và HI98312 cuûa Hanna Instrument ñöôïc baûo 

haønh 06 tháng cho máy và 03 tháng cho điện cực ñeà 

phoøng caùc khieám khuyeát do saûn xuaát vaø do vaät lieäu cheá 

taïo maùy xuaát hieän trong quaù trình duøng thieát bò theo ñuùng 

muïc ñích söû duïng vaø ñuùng cheá ñoä baûo döôõng nhö höôùng 

daãn.  

Khoâng baûo haønh caùc hö hoûng do thieân tai, söû duïng khoâng 

ñuùng, tuøy tieän thaùo maùy hay do thieáu söï baûo döôõng maùy 

nhö yeâu caàu. Vieäc baûo haønh bao goàm söûa chöõa vaø mieãn 

phí coâng thay theá phuï tuøng. 

Neáu coù yeâu caàu baûo trì söõa chöõa, haõy lieân heä nhaø phaân 

phoái thieát bò cho quyù khaùch. Neáu trong thôøi gian baûo haønh, 

haõy baùo maõ soá thieát bò, ngaøy mua, soá seri vaø tình traïng hö 

hoûng. Neáu vieäc söõa chöõa khoâng coù trong cheá ñoä baûo haønh, 

quyù khaùch seõ ñöôïc thoâng baùo caùc cöôùc phí caàn traû. Tröôøng 

hôïp göûi traû thieát bò veà Hanna Instruments, tröôùc tieân haõy 

laáy maãu Soá Cho Pheùp Göûi Traû Saûn Phaåm töø trung taâm 

Dòch vuï Khaùch Haøng, sau ñoù göûi haøng keøm theo thuû tuïc 

traû tieàn göûi haøng tröôùc. Khi vaän chuyeån baát kyø thieát bò 

naøo, caàn baûo ñaûm khaâu ñoùng goùi ñeå baûo veä haøng an toaøn.  

Moïi baûn quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Caám sao cheùp toaøn boä hay moät phaàn 

saûn phaåm maø khoâng ñöôïc söï cho pheùp cuûa Hanna Instruments Inc., 

Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA., chuû baûn quyeàn. 

Hanna Instruments ñaêng kyù quyeàn söûa ñoåi thieát keá, caáu truùc vaø 

hình daùng cuûa saûn phaåm maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc. 

 

 

 

KIEÅM TRA BAN ÑAÀU 

Xin vui loøng kieåm tra saûn phaåm caån thaän. Chaéc chaén raèng 

thieát bò khoâng bò hö hoûng. Trong tröôøng hôïp coù hö hoûng 

vui loøng lieân heä vôùi nhaø cung caáp gaàn nhaát. 

Moãi thieát bò HI 701 cung caáp goàm: 

 Đầu dò EC/TDS HI 73311 

 Công cụ tháo đầu do HI 73128 

 4 pin 1.5V 

 Höôùng daãn söû duïng  

Chuù yù:  Giöõ  laïi  toaøn  boä  thuøng  bao  goùi  cho  ñeán  khi  

nhaän thaáy  caùc  chöùc  naêng  cuûa  maùy  ñaït.  Baát  kyø  khoaûn 

naøo keå treân coù khieám khuyeát, haõy göûi traû laïi chuùng toâi  

trong  nguyeân  daïng  ñoùng  goùi  ban  ñaàu  cuûa  noù keøm 

theo caùc phuï kieän ñöôïc caáp. 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Thang đo  

0.0-60
0
C 

0-3999 μm/cm (HI98311) 

0.00-20.00 mS/cm (HI98312) 

0-2000 ppm (HI98311) 

0.00-10.00 ppt (HI98312) 

Độ phân giải 

0.1
0

C/0.1
0

F 

1 μm/cm; 1 ppm (HI98311) 

0.01 mS/cm; 0.01ppt (HI98312) 

Độ chính xác 

(@25
o
C) 

 0.5 
0
C (mg/L),  2% giaù trò 

ño(EC/TDS) 

Độ lệch EMC 
 0.5 

0
C (mg/L),  2% giaù trò 

ño(EC/TDS) 

Tự động bù 

nhiệt 
Tự động, với β=0.0-2.4%/

0
C 

Chỉ số TDS 0.45-1.00(CONV) 

Hiệu chuẩn  Tự động, 1 điểm 

Dung dịch hiệu 

chuẩn 

HI 98311:      HI7031 (1413 μm/cm) 

                       HI 7032  

                     (1382 ppm; CONV=0.5) 

         HI70442                               
(1500ppm;CONV=0.7 ) 

HI 98132:        HI7030 
(12.88mS/cm) 

HI70038 (6.44ppt; CONV=0.5) 

          Hoặc 9.02ppt; CONV=0.7 
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Đầu dò ánh sáng tế bào quang điện silicon 

Môi trường 0-50
0

C (30-122
0

F) 

RHmax 100%  
Đầu dò(bao 

gồm) 
Đầu dò EC/TDS HI73311 

pin 4x1.5 với BEPS/khoảng 100h 

Kích thước 163 x 40 x 26 mm 

Khối lượng 100g 

 

MOÂ TAÛ CHÖÙC NAÊNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thay thế pin 

2. LCD 

3. Nút ON/OFF/MODE 

4. Đầu dò EC/TDS HI73311 

5. Cảm ứng nhiệt độ 

6. Nút SET/HOlD 

 

 

 

1. Hiển thị tự động bù nhiệt độ 

2. ổn định chỉ số 

3. phần trăm tuổi thọ pin  

4. chỉ số pin yếu 

5. màn hình phụ 

6. màn hình chính 

7. đơn vị đo màn hình chính 

MÔ TẢ CHUNG  

Thiết bị đo HI98311 và HI98312 là máy đo 

EC/TDS/nhiệt độ không thấm nước.  

Tất cả các giá trị đọc EC/TDS tự động bù nhiệt (ATC) 

và giá trị nhiệt độ có thể hiển thị dưới dạng 
0
C hoặc 

0
F. 

Các giá trị chuyển đổi EC/TDS (CONV) phụ thuộc sự 

lựa chọn người sử dụng cũng như hệ số bù nhiệt β 

(BETA). 

Máy có thể hiệu chuẩn một điểm. 

Giá trị đo chính xác cao với chỉ số ổn định ngay trên 

màn hình LCD 

Một biểu tượng báo cho người sử dụng khi pin yếu khi 

pin cần được thay thế. Ngoài ra lỗi pin hệ thống cảnh 

báo (BEPS) tránh đọc sai gây ra bởi mức điện áp thấp 

do tắt máy. Điện cực EC/TDS HI 73311, bao gồm 

theo máy, hoán đổi cho nhau và người sử dụng có thể 

dễ dàng thay thế. 

Vỏ bọc bằng thép không gỉ cho cảm biến nhiệt độ tạo 

điều kiện đo nhiệt độ và bù nhiệt nhanh hơn và chính 

xác hơn. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bật máy và kiểm tra tình trạng của pin 

Bấm và giữ nút  /MODE trong 2-3 giây. Tất cả các 

phần được sử dụng sẽ hiện thị trên màn hình LCD 

trong vài giây, tiếp theo kí hiệu phần trăm pin còn 

lại(vd: 100% BATT) 

Lấy số đo 

Cho đầu dò vào dung dịch được kiểm tra. Sử dụng cốc 

nhựa để giảm nhiễu điện từ.  

Chọn một trong hai chế độ EC hoặc TDS với nút 

SET/HOLD.  

Các phép đo phải được thực hiện khi kí hiệu sự ổn 

định 
1
 phía trên bên trái màn hình LCD biến mất. 

Các giá trị EC (hoặc TDS) tự động bù 

nhiệt hiển thị trên màn hình chính LCD 

trong khi màn hình phụ LCD hiển thị 

nhiệt độ của mẫu. 

Thay đổi các đơn vị nhiệt độ 

Thay đổi các đơn vị nhiệt độ (từ 
0
C thành 

0
F ), từ 

mode máy đo, bấm và giữ /MODE cho đến khi nhiệt 

độ và đơn vị nhiệt độ hiện tại được hiển thị phía dưới 

màn hình LCD (vd: TEMP 
0
C ). 

Sử dụng nút SET/HOLD để thay đổi đơn vị nhiệt độ, 

và sau đó bấm nút /MODE hai lần để trở về chế độ 

đo thông thường. 

Để ổn định màn hình 

Bấm SET/HOLD trong 2-3 giây trong 

khi HOLD xuất hiện trên màn hình phụ. 

Bấm nút lần 2 để quay lại chế độ đo 

thông thường.  

Tắt máy 

Nhấn nút /MODE trong khi ở chế độ đo bình thường. 

OFF sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình. Thả nút. 

 

Chú ý:  

- Trước khi thực hiện phép đo nào hãy chắc 

chắn máy đã được hiệu chuẩn. 

- Nếu thực hiện phép đo trong nhiều mẫu khác 

nhau. Rửa sạch đầu dò để loại bỏ nhiễm bẩn 
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chéo; sau khi rửa sạch nhúng đầu dò với mẫu 

cần đo. 

HIỆU CHUẨN 

Để có kết quả chính xác, thường xuyên hiệu chuẩn 

thiết bị, thiết bị phải được hiệu chuẩn để được chính 

xác mỗi khi: 

a) Thay thế đầu dò EC/TDS 

b) Sau khi test  nhiều hóa chất 

c) Những nơi cần độ chính xác cao 

d) Ít nhất 1 tháng 1 lần 

Thay đổi tham số EC/TDS (CONV) và hệ số bù nhiệt 

β (BETA)  

 Từ cách đo, nhấn và giữ nút /MODE trong 

khi nhiệt độ và đơn vị nhiệt độ hiện tại hiển 

thị phía dưới màn hình LCD (vd: TEMP 
0
C) 

 Bấm nút /MODE lần nữa để hiện thị tham số 

chuyển đổi hiện tại (vd: 0.50 CONV) 

 Bấm nút SET/HOLD để chuyển đổi tham số 

 Bấm nút /MODE để hiện thị hệ số bù nhiệt 

hiện tại β (ví dụ : 2.1 BETA) 

 Bấm nút SET/HOLD để thay đổi hệ số bù 

nhiệt hiện tại β. 

 Bấm nút /MODE để trở lại giá trị đo thông 

thường. 

Phương pháp hiệu chuẩn 

 Từ cách đo, bấm và giữ nút /MODE trong 

khi CAL hiển thị bên dưới màn hình LCD 

 Thả nút và nhúng đầu dò vào dung dịch hiệu 

chuẩn: HI 7031 (1413μm/cm) cho HI 98311 

và HI 7030 (12.88mS/cm) cho HI 98312. 

 Sau khi hiệu chuẩn tự động, màn hình LCD 

hiện thị OK trong 1 giây và thiết bị sẽ quay lại 

chế độ đo thông thường. 

 Kể từ khi giá trị đọc liên hệ  giữa EC và TDS. 

Không cần thiết để hiện thị máy ở TDS. Nếu 

chuyển đổi tham số EC/TDS có thể là 0.5 

hoặc 0.7, máy sẽ kiểm tra hiệu chuẩn trực tiếp 

trong ppm sử dụng dung dịch hiệu chuẩn của 

Hanna theo danh sách dưới đây. 

Biểu tượng CAL trên màn hình LCD khi máy đã được 

hiệu chuẩn. 

Thiết lập lại để mặc định hiệu chuẩn 

Để xóa hiệu chuẩn trước đó, bấm nút MODE để vào 

chế độ hiệu chuẩn, màn hình LCD sẽ hiện thị ESC ở 

phía dưới trong 1 giây máy sẽ trở về giá trị đo thông 

thường. Biểu tượng CAL trên màn hình LCD sẽ biến 

mất. Máy sẽ được thiết lập lại các chế độ hiệu chuẩn. 

BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC 

Đầu dò EC/TDS có thể tháo khi sử dụng công cụ kèm 

theo (HI 73128). Đặt công cụ khoang đầu dò theo 

hình dưới đây. 

 

 

Xoay ngược chiều kim đồng đầu dò  

 

 

Kéo đầu dò ra bằng cách sử dụng các mặt khác của 

công cụ. đặt một đầu dò mới theo theo thứ tự ngược 

lại theo hướng dẫn sử dụng bên trong. 

 

        

 

 

 

THAY PIN 

Máy sẽ hiện biểu tượng phần trăm pin khi máyđược 

bật. Khi ở mức dưới 5% , biểu tượng pin hiển thị bên 

dưới phía trái màn hình LCD, đèn chiếu sáng phía trên 

để báo tình trạng pin yếu. Pin nên được thay sớm. Nếu 

pin yếu nguyên gây ra giá trị đọc sai, máy hiện thị 

“0%” hệ thống phòng chống lỗi pin (BEPS) sẽ tự động 

tắt máy. 

Để thay pin, tháo 4 con ốc ở phía trên đầu máy. 

     

 

Khi phần đầu máy được tháo, hãy thay cẩn thận 4 pin 

vào vị trí được thay thế trong khi đó phải chú ý đến độ 

phân cực của pin. 

 

 

Đóng phần đầu máy, đảm bảo rằng các miếng đệm 

được đặt đúng vị trí, đóng chặt con vít để tránh nước 

vào. 

 

 

LƯU Ý CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

 

Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy chắc chắn rằng 

nó hoàn toàn phù hợp với môi trường được phù hợp. 

Hoạt động của thiết bị này có thể gây ra nhiễu sóng 

cho TV và đài radio. Tránh chạm vào đầu dò trong các 

lần sử dụng. Bất kì thay đổi của người sử dụng đối với 
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các thiết bị cung cấp kèm theo có thể làm giảm hiệu 

suất EMC của thiết bị. Để tránh điện giật không sử 

dụng máy khi điện áp bề mặt đo lường vượt quá 

24Vac hoặc 60 Vdc, để tránh thiệt hại hoặc hư hỏng, 

không thực hiện phép đo trong lò vi sóng. 

 

 

PHỤ KIỆN 

 

HI 73311 đầu dò EC/TDS có thể thay thế được 

HI 73128 công cụ thay thế đầu dò 

HI 70030P dung dịch 12.88 mS/cm, gói 20ml (25 cái) 

HI 70031P dung dịch 1413 μS/cm, gói 20ml (25 cái) 

HI 70032P dung dịch 1382 ppm, gói 20ml (25 cái) 

HI 70038P dung dịch 6.44 ppt, gói 20ml (25 cái) 

HI70442P dung dich 1500ppm, gói 20ml (25 cái) 

 

 


