
1.Εισαγωγή 
 
Παρακαλούµε όπως διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν λειτουργήσετε το pH-µετρο.  
Το µοντέλο pH 11 δύναται να µετρήσει pH, Θερµοκρασία και millivolt (mV).  
Για την παροχή ισχύς µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε 4 ΑΑΑ µεγέθους µπαταρίες είτε ένας ΑC/DC µετασχηµατιστής.  
 

2. Οθόνη και πληκτρολόγιο 
 

2.1. Οθόνη 
Η LCD οθόνη έχει βασικές και δευτερεύουσες απεικονίσεις. Οι βασικές απεικονίσεις παρουσιάζουν τις µετρούµενες 
τιµές pH ή mV και οι δευτερεύουσες απεικονίσεις παρουσιάζουν την µετρούµενη θερµοκρασία. 
 

1. SETUP- Ένδειξη λειτουργίας 
προγραµµατισµού 

7. pH – Ένδειξη pH 
13. Ένδειξη χαµηλής στάθµης 
µπαταρίας 

2. ΜΕΑS – Ένδειξη λειτουργίας 
µετρήσεων 

8. oCoF – Ένδειξη θερµοκρασίας 14. Ένδειξη ηλεκτροδίου 

3. CAL – Ένδειξη λειτουργίας 
βαθµονόµησης 

9. pH – Ένδειξη επιλογής διατήρησης 
pH 

15. Ένδειξη βαθµονόµησης 

4. MEM – Ένδειξη λειτουργίας 
αποθήκευσης 

10. ΑΤC – Ένδειξη αυτόµατης 
αντιστάθµισης θερµοκρασία 

16. ΟΝ – Ένδειξη ενεργοποίησης 
READY/ Auto HOLD λειτουργίας  
ΟFF – Ένδειξη τερµατισµού READY/ 
Auto HOLD λειτουργίας 

5. R.mv - Ένδειξη λειτουργίας 

millivolt 

11. MEM – Ένδειξη επισήµανσης 

µνήµης 
17. HOLD – Ένδειξη αναµονής 

6. % - Ένδειξη ποσοστού 12. ERR – Ένδειξη λάθους 
18. READY – Ένδειξη κατάστασης 
ετοιµότητας 

 

2.2. Πληκτρολόγιο 
Το µεγάλο µεµβρανώδες πληκτρολόγιο κάνει την χρήση του pH-µέτρου εύκολη και γρήγορη. Κάθε κουµπί όταν πατηθεί 
έχει την αντίστοιχη ένδειξη στην LCD οθόνη. Μερικά κουµπιά έχουν διάφορες λειτουργίες ανάλογα από την κατάσταση 
λειτουργίας (mode operation). 
 
 

                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

• ON/OFF – Ανοίγει και κλείνει το pH-µετρο. Το pH-µετρο θα ξεκινήσει σε λειτουργία µέτρησης ίδια µε 

την τελευταία λειτουργία µέτρησης πριν τον τερµατισµό του. 
 

• CAL – Ενεργοποιεί την λειτουργία βαθµονόµησης pH ή σχετικής mV και όταν χρησιµοποιείται µε το 

κουµπί MODE, ενεργοποιεί την λειτουργία βαθµονόµησης της θερµοκρασίας. 

• MEAS – Επιτρέπει την επιστροφή σε λειτουργία µέτρησης όταν ακυρώνεται ή τερµατίζεται οποιαδήποτε 

λειτουργία.  

• HOLD – Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το «πάγωµα» της µετρούµενης ένδειξης όταν η συσκευή 

βρίσκεται σε λειτουργία µέτρησης. 

• ENTER – Επιβεβαίωση των τιµών βαθµονόµησης στη λειτουργία βαθµονόµησης και επιβεβαίωση 
επιλογής στη λειτουργία SETUP. 

Επίσης, χρησιµοποιείται για την περιήγηση στα αποθηκευµένα δεδοµένα. 
 

• ΜΙ (Memory Input) – Αποθηκεύει στην µνήµη τις ενδείξεις µέτρησης pH ή mV µε τις αντίστοιχες τιµές 

της θερµοκρασίας. 

• MR (Memory Recall) – Ανακαλεί από τη µνήµη τα αποθηκευµένα δεδοµένα. 

• ▲▼- Καθορίζονται οι τιµές βαθµονόµησης κατά την βαθµονόµηση της θερµοκρασίας. 

Χρησιµοποιούνται για την περιήγηση στις διάφορες λειτουργίες (SETUP) και τα επιµέρους µενού.   
 
 

• SETUP – Ενεργοποιεί το µενού καθορισµού των παραµέτρων, ώστε να καθοριστούν οι παράµετροι 
µετρήσεων, να παρουσιαστούν τα στάδια βαθµονόµησης & τα δεδοµένα αντιστάθµισης του 
ηλεκτροδίου, να επιλεγεί η αυτόµατη απενεργοποίηση της συσκευής (Auto power off), να µηδενιστεί 

κάποια µέτρηση και να αδειάσει η µνήµη. 

• MODE – Επιλέγουµε την επιθυµητή µέτρηση παραµέτρου, δηλαδή, pH µε θερµοκρασία ή mV µε 
θερµοκρασία. 

 


