
 
 

 
 
 

Instrukcja obsługi 
Wodoodporny miernik temperatury pH/mV 

Model: 7011 
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Wprowadzenie 
 
Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika 
temp. model 7011 pH/mV. Umożliwia on pomiar szerokiego zakresu pH, 
ORP oraz temperatury za pomocą wymiennej elektrody. Przed użyciem 
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
 
 
Charakterystyka 
 

 Duży wyświetlacz LCD, pH i temperatury.  
 Wodoodporna obudowa o klasie ochrony IP-57 i wytrzymałej 

konstrukcji do użycia w terenie. Urządzenie unosi się na 
powierzchni wody. 

 Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) i stopni ℃/℉. 
 Automatyczne wyświetlanie funkcji trybu po zamontowaniu modułu 

sensora. 
 Ikona PH ORP oraz jednostki pH, mV, F, C zapewniające łatwy 

wybór trybu. 
 Wyświetlanie wartości min/maks oraz ciągłe wyświetlanie  
 danych. 
 Mały pobór energii i wskaźnik baterii. Automatyczne wyłączanie  po 

upływie 10 min,. od zakończenia użycia. 
 Łatwa wymiana elektrody pH lub ORP.  

 

 

Specyfikacja 
 

 pH ORP Temp. 

 Zakres  2 ~ 16.00 -1000 ~ 1000 0 ~ 90.0 ℃ 

 Precyzja  ± 0.01 + 1 jedn. ± 2 + 1 jedn. ± 0.2 ℃ + 1 jedn 

 Rozdzielczość  0.01 pH 1 mV 0.1 ℃ 

 ATC   0 ~ 90 ℃  

 Kalibracja  pH 4.00, 7.00, 

 Zasilanie  DC1.5V × 4 bateria (UM-4/AAA) 

 Wymiary [mm] licznik: 195 × 40 × 36, zestaw: 230 × 205 × 50 

 Waga [g] licznik: 135 (z baterią), zestaw: 700 

 



Opis miernika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Funkcje klawiatury 
 

 Włączanie/Kalibracja  
 
1. Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć lub wyłączyć. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu kalibracji. 
 
 

Tryb funkcji  
 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić oC lub oF. 
 
 

 Wyświetlanie ciągłe Max i Min 
 
1. Naciśnij przycisk H/M, aby przejść do trybu wyświetlania ciągłego 

(zapamiętany pomiar). 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk H/M, aby przejść do trybu Max  
   /Min 

Naciśnij przycisk z lampką, aby wyświetlić wartość Max i Min 
3. Naciśnij ponownie i przytrzymaj wciśnięty przycisk H/M wyświetlania 

ciągłego, aby wyjść z tego trybu i powrócić do trybu pomiaru. 
 

 

 

Obsługa 
 
Po odpakowaniu należy sprawdzić, czy dostarczone zostały wszystkie 
elementy: miernik, roztwór buforowy pH 4 & 7, roztwór nawilżający, 
smycz, bateria (zamontowana), instrukcja obsługi, futerał. 
Dodatkowo: elektroda ORP 
 
 
Przygotowanie  
 

1. Zdejmij nasadkę zabezpieczającą oraz odkręć pojemnik od 
miernika, aby zanurzyć elektrodę w czystej wodzie, po czym 
wytrzyj ją do sucha. Nie wylewaj roztworu z butelki, oraz wymień 
ją, gdy zostanie całkowicie opróżniona. 

2. Naciśnij , aby włączyć miernik. 

oem
Przekreślenie

oem
Przekreślenie



Kalibracja  

＜ pH ＞ 

1. Sprawdź, czy sensor to elektroda pH lub sprawdź, czy na 
wyświetlaczu LCD jest wyświetlana ikona PH. 
 

2. Zanurz elektrodę w roztworze buforowym pH 7. Lekko zamieszaj i 
poczekaj, aż wyświetlacz się ustabilizuje. Naciśnij i przytrzymaj 

wciśnięty przycisk  , aby przejść do trybu kalibracji, po czym 
na wyświetlaczu wyświetlona zostanie ikona CAL, oraz wartość 
7.00. Gdy na wyświetlaczu wyświetlone zostanie “SA", a następnie 
"End” oznaczać to będzie zakończenie kalibracji powrót do trybu 
pomiaru. Nie trzeba kalibrować przed pierwszym użyciem, 
ponieważ miernik jest już skalibrowany przez producenta. 
 

3. Opłucz elektrodę w czystej wodzie oraz wytrzyj ją do sucha. 
Zanurz elektrodę w roztworze buforowym pH 4. Lekko zamieszaj i 
poczekaj, aż wskazanie się ustabilizuje. Naciśnij I przytrzymaj 

wciśnięty przycisk  , aby przejść do trybu Kalibracji, aż na 
wyświetlaczu pojawi się ikona CAL, po czym wartość 4.00. Gdy na 
wyświetlaczu wyświetlona zostanie wartość "%"  (zmiana w 
procentach), a potem “SA", oraz "End” nastąpi koniec kalibracji 
oraz powrót do trybu pomiaru. 
 

4.  Po wyświetleniu kalibracji nachylenia pH 4 lub pH 7, na 
wyświetlaczu wyświetlona zostanie wartość procentowa nachylenia 
(PTS) sygnalizując status elektrody. Jeśli PTS będzie poniżej 70% 
lub powyżej 130%, konieczna będzie wymiana elektrody. 
Optymalne nachylenie wynosi 100%. 

    
Uwaga: (1) W przypadku nieudanej kalibracji ikona “SA” nie będzie 

wyświetlana. 
(2) Podczas wykonywania kroku 2 lub 3 kalibracji, należy  

w pierwszej kolejności wykonać kalibrację z buforem pH 7,  
a następnie z buforem pH 4 . 

 
 
 
 
 
 
 



Procedura pomiaru  

＜ pH ＞ 

1. Po wykonaniu kalibracji, opłucz elektrodę w czystej wodzie oraz 
wytrzyj ją do sucha. Zanurz elektrodę w próbce roztworu, 
przeznaczonej do pomiaru. Lekko zamieszaj i poczekaj, aż  wskazanie 
się ustabilizuje. 

< ORP ＞ 

1. Zanurz elektrodę ORP, po czym na wyświetlaczu LCD  automatycznie 
wyświetlona zostanie ikona ORP. 

2. W przypadku ORP kalibracja nie jest konieczna. Za pomocą 
specjalnego ORP można jednak sprawdzić, czy sprawna jest dana 

elektroda. ORP wody demineralizowanej powinno wynosić +210 10% 
3. Opłucz elektrodę w czystej wodzie oraz wytrzyj ją do sucha. Zanurz 

elektrodę w próbce roztworu przeznaczonej do pomiaru. Lekko 
wstrząśnij i poczekaj, aż wskazanie się ustabilizuje. 

 
Uwaga:  (1) Na wyświetlaczu wyświetlone zostanie “_ _ _ _” w 

przypadku przekroczonego zakresu pomiaru. 
(2) Po zakończeniu pomiaru, Opłucz elektrodę w czystej 

wodzie. Załóż nasadkę ochronną oraz pojemnik. Pojemnik 
musi być zawsze mokry, dlatego musi się w nim zawsze 
znajdować kropla roztworu nawilżającego (woda 
zdemineralizowana) 

 
Funkcje  

1. Naciśnij , aby przejść do trybu funkcja. Na wyświetlaczu  
wyświetlony zostanie symbole HOLD, po czym można będzie   
  zapewnić ciągłe wyświetlanie wskazania na wyświetlaczu. Aby 
powrócić do trybu pomiaru naciśnij ponownie przycisk    

2. Naciśnij , aby przejść do trybu funkcji wartości max i min i 
przytrzymaj go wciśniętego aż na wyświetlaczu wyświetlona zostanie 
migająca ikona MAX i MIN Naciśnij przycisk z lampką, aby wyświetlić 

wartości min i max. Naciśnij , aby wyjść z tego trybu, aż zgaśnie 
ikona  MAX i MIN, i nastąpi powrót do trybu pomiaru. 

3. Naciśnij , aby zmienić jednostkę oC lub oF.  
 
Uwaga: (1) W trybie MAX/MIN wyłączenie automatyczne wyświetlacza 

nie jest możliwe. 
(2) Migający wskaźnik baterii sygnalizuje konieczność jej zmiany  

Konserwacja 



 
Wymiana baterii 
  
1. Poluzuj śrubę pokrywy baterii śrubokrętem. 
2. Włóż baterie AAA(UM-4) zgodnie z oznaczeniem biegunów. 
3. Załóż pokrywę przedziału oraz zamocuj śrubą dokręcaną 

śrubokrętem. 
 
Uwaga: (1) Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunów  

(2) Należy zachować ostrożność, aby nie zgubić oringa 
zamocowanego na pokrywie. 

 
Wymiana elektrody  
 
1. Odkręć w lewo oraz zdejmij kołnierz elektrody. 
2. Wyjmij cały moduł elektrody z miernika. 
3. Podłącz ostrożnie nowy moduł elektrody do gniazdka miernika. 
4. Włóż i zamocuj kołnierz elektrody tak, aby zapewnić szczelność. 
 
 
Zakres zastosowań 
 

Rolnictwo ‧ Ochrona przed mrozem ‧ Recycling ‧ Akwaria ‧ Kotły ‧

Przemysł chemiczny ‧ Chłodnie kominowe ‧ Woda pitna ‧ Hodowla 

ryb ‧ Przemysł spożywczy ‧ Ogrodnictwo ‧ Hydroponika ‧ Laboratoria ‧

Przemysł galwanotechniczny ‧ Baseny & Spa ‧ Oczyszczanie wody  

 
 
Czyszczenie elektrod: po każdym użyciu miernika, elektroda powinna 
zostać zanurzona do pojemnika ze zdemineralizowaną wodą, po czym 
wysuszona i włożona do pojemnika z kroplą roztworu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo Kalibracji 



 

 

Gwarancja 
 

 
 
 
Niniejszym oświadczamy i potwierdzamy, że produkt został poddany 
próbom oraz sprawdzony pod kątem zgodności z podanymi danymi 
technicznymi. 
 
Przyrząd został skalibrowany za pomocą sprzętu spełniającego normy 
międzynarodowe. 
      
Model:     7011 
 
Numer seryjny:  
 
Data: 
 
Gwarancja 24 miesiące 
 
Na produkt zostaje udzielona gwarancja 24 miesięczna, realizowana  
na postawie dowodu zakupu. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych 
powstałych na skutek nie odpowiedniego użytkowania, baterii oraz 
elektrod które ulegają naturalnemu zużyciu. 
 


