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Gebruik en onderhoud 
Om de hoogste nauwkeurigheid voor metingen te verkrijgen, is het belangrijk om 
deze tips te volgen.

• Er moet verse buffer worden gebruikt voor elke kalibratie, waardoor contaminatie 
wordt voorkomen.

• De elektrode moet elke keer voor het plaatsen in de buffer of het te testen monster 
worden gespoeld met gezuiverd (gedestilleerd of gedemineraliseerd) water.

• Als de meter niet wordt gebruikt, is het belangrijk om meerdere druppels bewaar-
vloeistof toe te voegen aan de beschermdop om de elektrode gehydrateerd te hou-
den. Desnoods kan buffer pH 4,01 of pH 7,01 worden gebruikt.

• Voor een hogere nauwkeurigheid is het raadzaam om in twee buffers te kalibreren.
• Het is belangrijk om de monsters bij dezelfde temperatuur te kalibreren en te meten, 

aangezien er geen temperatuurcompensatie is. Een groot verschil in temperatuur 
tussen de buffer en de te testen monsters heeft invloed op de nauwkeurigheid.

Elektrode vullen
• Keer de elektrode om, verwijder zorgvuldig 

de huls door deze te draaien en trek deze 
rechtstandig omhoog van de elektrode. 
Wees voorzichtig aangezien de pH-elektrode 
van glas is. Spoel resten elektrolytgel af. 
Indien vuil, spoel huls en elektrodepunt met 
gezuiverd water.

• Dompel de sensorpunt 15 minuten 
(max. 1/2 uur) in reinigingsvloeistof 
HI70061G, HI700661P, HI700663P of 
HI700664P en spoel vervolgens met 
gezuiverd water.

• Vul het referentiebad met HI9071 Gel 
Brugelektrolyt.

• Vervang de referentiehuls: duw de huls voorzichtig over de elektro-
de. Zorg ervoor dat de zwarte O-ring vast in de behuizing van de 
elektrode zit. Overtollige gel wordt via de opening aan het uiteinde 
van de elektrode naar buiten gedrukt.

• Spoel overmatige gel weg met gezuiverd water en veeg de 
behuizing voorzichtig droog met een zachte doek.Plaats de 
elektrode minimaal 30 minuten in bewaarvloeistof.

• Spoel de elektrode af met gezuiverd water. 
• Kalibreer in verse buffers voor het gebruik.

Garantie
Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen 
wanneer deze is gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de in-
structies. Elektroden en probes hebben een garantie van zes maanden. De garantie 
is beperkt tot kosteloos herstellen of vervangen. Schade als gevolg van ongelukken, 
verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud wordt niet gedekt. Als er 
onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder 
garantie valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van 
het probleem. Als de reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld 
van de gemaakte kosten. 

Vervang de batterij wanneer de percentage-indicator 0 % nadert. Draai het bat-
terijklepje aan de achterkant van de meter tegen de klok in om te ontgrendelen. 
Vervang de batterij door een nieuwe, met de + naar boven. 

Batterij-indicator
De meter beschikt over een indicator om 
een bijna lege batterij aan te duiden. Als de 
batterij bijna leeg is, knippert de melding op 
het scherm. Als de batterij helemaal leeg is, 
verschijnt “Erb” op het scherm en schakelt 
de meter uit.

Kalibratie verwijderen
Zet de meter in de kalibratiemodus. Druk op 
ON/OFF en houd deze knop ingedrukt, totdat 
“CLr” wordt weergegeven. De meter staat nu in 
de standaard kalibratie.

“Err”
Als de meter in de kalibratiemodus het bericht 
“Err” weergeeft in verse buffervloeistof, moet 
de elektrode worden gereinigd. Plaats de elek-
trode 15 minuten in reinigingsvloeistof. Spoel 
met gezuiverd water en plaats minimaal 30 
minuten in bewaarvloeistof voorafgaand aan 
het kalibreren.

Batterij vervangenAuto-off
Druk vanuit de meetmodus op de knop ON/OFF 
en houd deze ingedrukt. De meter bladert door 
“OFF”, “CAL” en vervolgens de huidige auto-off 
instelling. De standaard instelling is 8 minuten 
(“d08”). Druk op de knop ON/OFF om te wijzi-
gen. “d60” wordt na 60 minuten automatisch 
uitgeschakeld en “d--” schakelt de functie 
auto-off uit. Druk op de knop en houd deze 
ingedrukt om het menu te verlaten.

HI70061G GroLine algemene reinigingsoplossing, 25 zakjes van 20 ml
HI700661P algemene reinigingsoplossing agricultuur, 25 zakjes van 20 ml
HI700663P reinigingsoplossing voor grond, 25 zakjes van 20 ml
HI700664P reinigingsoplossing voor humus, 25 zakjes van 20 ml

HI70004G GroLine pH 4,01 bufferoplossing, 25 zakjes van 20 ml
HI70007G GroLine pH 7,01 bufferoplossing, 25 zakjes van 20 ml
HI77400P pH 4,01 & 7,01 bufferoplossing, zakjes van 20 ml (5 van elk)

Accessoires

Aanbevelingen
Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat deze geschikt is voor 
de omgeving waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in 
gevaarlijke omgevingen, voor uw veiligheid en die van het instrument.

Certificering
Dit product voldoet aan alle Europese richtlijnen. Het product mag niet behandeld 
worden als huishoudelijk afval. Lever het product in bij het geschikte inzamelpunt 
voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur, waardoor de natuur-
lijke bronnen behouden blijven. Dit product bevat batterijen. Verwijder deze niet via 
het huishoudelijk afval. Lever ze in bij het geschikte inzamelpunt voor recyclage. De 
correcte product- en batterijverwijdering voorkomt potentiële negatieve gevolgen voor 
het milieu en de menselijke gezondheid, die veroorzaakt kunnen worden door incor-
recte omgang. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale vuilophaaldienst 
van uw stad of de aankooplocatie.

RoHS
compliant

HI981030  
pH-tester grond

HI721319 grondboor
HI7051M grondvoorbereidingsoplossing, fles van 230 ml

HI70300G GroLine bewaaroplossing, 25 zakjes van 20 ml
HI70300-023 GroLine bewaaroplossing, fles van 230 ml
HI9072 bewaaroplossing, 13 ml druppelflesje

HI9071 gel-elektrolyt

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.
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Als de uitlezing stabiel is, 
verdwijnt de stabiliteitsindi-
cator. "Sto" wordt weerge-
geven als de kalibratie wordt 
opgeslagen.

Als pH 4,01 wordt gebruikt 
als eerste punt, wordt 
de waarde van de buffer 
herkend en weergegeven 
met knipperende stabili-
teitsindicator.

De meter schakelt 
naar de meetmodus 
en de kalibratiemel-
ding wordt weerge-
geven.

Eenpunts kalibratie met pH 4,01
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De meter 
schakelt naar de 
meetmodus en 
de kalibratie-
melding wordt 
weergegeven.

pH 4,01 knippert 
op het display. 
Negeer dit en 
druk op de knop 
ON/OFF.
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Gebruik pH 4,01 om 
een tweepuntskalibra-
tie uit te voeren. 
De waarde wordt 
automatisch 
herkend en weergege-
ven met knipperende 
stabiliteitsindicator.

Als de uitlezing stabiel 
is, verdwijnt de sta-
biliteitsindica-
tor."Sto" wordt 
weergegeven 
als de kalibratie wordt 
opgeslagen.

Meter schakelt 
naar de meet-
modus en de 
kalibratiemel-
dingen worden 
weergegeven.

Als pH 7,01 als eerste punt 
wordt gebruikt, wordt de 
buffer herkend met de 
knipperende stabiliteitsin-
dicator. Als de uitlezing 
stabiel is, verdwijnt de 
indicator en pH 7,01 wordt 
gekalibreerd. 

Als pH 7,01 het enige punt 
is, voer dan direct de één-
puntsprocedure uit. 

Als pH 4,01 als tweede 
wordt gebruikt, kan er di-
rect verder worden gegaan 
met tweepuntskalibratie.

Voorbereiding
De pH-elektrode wordt gereed voor gebruik verzonden met een beschermdop die 
bewaarvloeistof bevat. Voordat de meter wordt gebruikt, verwijder de beschermdop 
(niet weggooien!) en inspecteer de elektrode om te controleren of de brug-gel niet is 
uitgedroogd. Vernieuw de brugelektrolyt indien nodig. Volg de verzorgingsprocedure 
(negeer de reinigingsprocedures). Als alternatief, spoel de elektrode af met water en 
conditioneer de elektrode door de punt (onderzijde 4 cm) enkele minuten in pH 7,01 
buffervloeistof te plaatsen. Voer voor gebruik een kalibratie uit.

• Eventuele zoutresten rond de dop kunnen ontstaan door uitkristalliseren van be-
waarvloeistof. Dit is normaal en kan eenvoudig worden opgelost met (warm) water.

• Schakel de meter in door op de knop ON/OFF te drukken.
• Verwijder de beschermdop. MAAK GEEN KRASSEN OP HET GLAS. Gebruik de elektro-

de niet om een gat in de grond te boren, maar gebruik hiervoor een grondboor.
• Nadat de elektrode in het gat is geplaatst, wacht op een stabiele lezing.

Dompel de elektrode nooit verder onder dan het maximale niveau.

• Voor de beste resultaten is het raadzaam om de kalibratie periodiek te herhalen.
• Spoel de elektrode na gebruik met water en bewaar met enkele druppels bewaar-

vloeistof in de beschermdop.
• Breng de beschermdop opnieuw aan na elk gebruik.
Gebruik geen gedistilleerd of gedeïoniseerd water voor opslagdoeleinden.

Eén- of tweepunts kalibratie met pH 7,01

Specificaties
Bereik 0,0 tot 14,0 pH

Resolutie 0,1 pH

Nauwkeurigheid ±0,2 pH bij 25 °C

Kalibratie Automatisch, 1 of 2 punten

Elektrode Ingebouwd, toepassingsspecifiek

Batterij CR2032 Li-ion

Levensduur Ca. 1000 u continu gebruik

Auto-off 8, 60 min. of uitgeschakeld

Omgeving 0 tot 50 °C, RH 95% max.

Afmetingen 51 x 151 x 21 mm

Gewicht 44 g

pH-elek-
trode

Beste klant
Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, 
alvorens dit instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er 
vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Voor gebruik
Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade 
is ontstaan tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leve-
rancier.

Elk instrument wordt geleverd met:
• pH 4,01 en 7,01 bufferoplossingen
• reinigingsoplossing voor grond
• reinigingsoplossing voor humus
• bewaaroplossing
• Elektrodevulvloeistof
• handleiding
• kwaliteitscertificaat

Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument 
goed functioneert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de origi-
nele verpakking met de meegeleverde accessoires.

Procedure voor directe grondmeting
1) Controleer of de meter correct is ingesteld en de pH-elektrode is gekalibreerd.
2) Verwijder 5 cm van de bovenste laag grond.
3) Boor het gat in de grond voor met een grondboor (HI721319), om elektrodeschade 
te voorkomen.
4) Als de grond droog is, maak hem dan vochtig met een kleine hoeveelheid kraan-
water.
5) Spoel de elektrode af met kraanwater.
6) Steek de elektrode in het voorgeboorde gat door deze onderin voorzichtig iets door 
te duwen om goed contact te maken.
7) Lees de pH-waarde af.
8) Spoel de elektrode af met kraanwater en verwijder de resterende grond voorzichtig 
van de elektrode (gebruik geen lap of doek).
9) Herhaal de procedure op verschillende locaties in het veld.
10) Bekijk het gemiddelde van de gemeten waardes.
Voor het beste resultaat is het raadzaam om de pH te meten van een mengsel van 
grond en testoplossing (HI7051). Deze procedure is sowieso vereist bij ruwe grond 
met harde bestanddelen (steen/bark) i.v.m. verhoogd risico op elektrodebeschadi-
ging.

Elektrodefuncties
Open referentie-aansluiting met verwijderbaar hulsontwerp

Zwevende stoffen kunnen de poriën permanent verstoppen van een keramische refe-
rentie-aansluiting. Het ontwerp van de open aansluiting biedt een constante aansluit-
potentie en minimaliseert verstoppingen door te zorgen voor een open gelinterface 
tussen het monster en de interne Ag/AgCl-referentie. Als er grond in de aansluiting 
terechtkomt, kan de aansluiting eenvoudig gereinigd en vernieuwd worden met nieuw 
brugelektrolyt.

"Sto" wordt weer-
gegeven als de 
kalibratie wordt 
opgeslagen.

Kalibratie
Vanuit de meetmodus, druk op 
de knop ON/OFF en houd deze 
ingedrukt totdat “CAL” wordt 
weergegeven.

Als “7,01” knippert, plaats de 
punt van de elektrode in pH 
7,01 of 4,01 buffervloeistof.

Inschakelen
Druk op de knop ON/OFF om de meter in 
te schakelen. Alle meldingen worden weer-
gegeven. De meter schakelt naar de meet-
modus: huidige uitlezing en gekalibreerde 
buffers worden weergegeven. batterij- 

indicator

indicator 
'nog niet 
stabiel'

meeteenheid
kalibratie

cijfers


