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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

TESTER PH PHT-02 ATC 
Cod produs: 101137 

Versiune 11/14 
 

Domenii de utilizare 
Testerul măsoară valoarea pH a soluțiilor apoase în 
domeniul de măsurători de la 0 la 14 pH. Valoarea pH indică 
aciditatea sau alcalinitatea unei soluții apoase. Măsurătorile 
sunt permise numai în cazul lichidelor care nu se află sub 
tensiune electrică. Funcția de compensare automată a 
temperaturii garantează valori măsurate fiabile, chiar și în 
condiții de temperaturi diferite.  
Aparatul poate fi calibrat pentru a compensa semnele de 
uzură ale electrodului. În acest sens în interiorul aparatului 
se află două controllere pentru calibrare, cu care se poate 
seta punctul zero (pH7) și la alegere punctul de referință 
inferior (pH4) sau punctul de referință superior (pH10).  
Aparatul corespunde grupei de protecție IP57, dispune de 
protecție la praf și apă și poate fi scufundat sub apă până la 
max. 1 m pentru o perioadă scurtă de timp.  
Aparatul de măsură funcționează cu 2 baterii Li tip CR2032. 
Nu este permisă folosirea unei alte surse de alimentare. 
Nu sunt permise măsurătorile în spațiile în care există 
pericol de explozie (Ex).  
Orice altă întrebuințare duce la defectarea produsului. 
Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță!  
 

Conținut colet 
 Tester pH PHT-02 ATC 

 Baterii (2x CR2032) 

 Șurubelniță calibrare 

 Soluție depozitare (3mol KCL) 

 Soluție buffer pH7 

 Soluție buffer pH4 

 Cutie din plastic 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță și avertizare 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește 
normele naționale și europene în vigoare.  

 

Persoane/produs 
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  
Puneți aparatul de măsură în funcțiune urmând 
instrucțiunile prezentate în acest manual.  
În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se 
face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Aveți mare grijă atunci când manipulați lichide inflamabile, 
corozive sau alcaline. Purtați mănuși de protecție și ochelari 
de protecție. Măsurătorile au voie să fie realizate numai în 
spații bine aerisite.  
Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 
Feriți aparatul de temperaturi extreme sau vibrații 
puternice. Aparatul poate afișa valori măsurate corecte 
numai în intervalul de temperatură 0 - +50°C.  
Nu deschideți și nu dezmembrați carcasa aparatului de 
măsură numai atunci când este nevoie de înlocuirea 
bateriilor sau electrodului.  
Electrodul de sticlă se află în interiorul electrodului de 
schimb și nu are voie să fie atins. 
Aparatele electronice nu sunt jucării și de aceea nu au ce 
căuta în mâinile copiilor sau în raza de acțiune a animalelor 
de companie. 
Nu lăsați la întâmplare soluțiile buffer. Acestea pot fi 
înghițite de copii sau animale de companie. Dacă se 
întâmplă așa ceva persoana în cauză trebuie să bea multă 
apă. Nu provocați voma. Consultați imediat un medic. 
Evitați contactul direct al soluțiilor buffer cu pielea sau ochii. 
În caz de contact spălați pielea contaminată cu săpun și apă 
rece. În caz de contact cu ochii spălați imediat ochii timp de 
15 minute sub jet de apă.  
 

Baterii 
Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca 
polaritatea să fie corectă.  
Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă 
mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune create 
prin scurgerea acizilor din baterii. Bateriile defecte sau care 
curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de 
protecție atunci când manevrați aceste baterii.  
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile 
la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către 
copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru 
mergeți imediat la medic. 
Schimbați toate bateriile deodată. Dacă amestecați bateriile 
vechi cu cele noi acest lucru poate duce la scurgerea 
bateriilor și defectarea aparatului.  
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de explozie! 
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Părțile componente 
1 Capac filetat cu comparti-

ment baterii și controllere 
compensare 

2 Display 
3 Tastă pentru pornire și 

oprire 
4 Suport de fixare electrod 

de schimb 
5 Electrod de schimb 
6 Electrod de sticlă 
7 Capișon umidificare 
8 Capac de protecție 
9 Compartiment baterii 
10 Controller calibrare pentru punctul de referință (SPAN) 
11 Recipient pentru șurubelniță calibrare 
12 Controller calibrare pentru punctul zero (ZERO) 
 

Instalarea/înlocuirea bateriilor 
Înainte de a pune aparatul pentru prima dată în funcțiune 
trebuie să instalați bateriile incluse în colet. 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când afișarea nu mai este 
vizibilă pe display, respectiv aparatul nu mai poate fi pornit. 
Pentru instalarea/înlocuirea bateriilor procedați după cum 
urmează: 
Deșurubați capacul filetat (1) al 
aparatului. 
Dacă este nevoie scoateți bateriile uzate 
din compartimentul baterii (9). Scoateți 
bateriile prin canelura din partea posteri-
oară a compartimentului baterii folosind 
un obiect.  
Instalați în compartiment 2 baterii noi de același tip la polari-
tatea corectă. Polul pozitiv al bateriilor trebuie să indice în 
jos spre aparat. Reînchideți cu grijă compartimentul baterii. 

Toate componentele filetate sunt echipate cu garni-
turi din cauciuc pentru protecție la pătrunderea 
apei. Aveți grijă să nu îndoiți sau striviți aceste 
garnituri. Recomandăm să folosiți în mod regulat 
lubrifianți cu silicon. 

 

Punerea în funcțiune  
Operații pregătitoare 
Testerul folosește pentru măsurători un electrod de sticlă cu 
membrană cu porii deschiși. Această membrană nu are voie 
să se usuce pentru a nu-și pierde caracteristicile speciale.  
Vă rugăm să controlați în mod regulat dacă în capișonul 
umidificare (7) există suficient lichid pentru depozitare. Aici 
sunt suficiente câteva picături de lichid pentru depozitare. 
Demontați capacul de protecție (8) de pe aparat. Acest 
capac este numai prins.  
Deșurubați capișonul umidificare (7) de pe electrodul de 
schimb (5) și controlați lichidul. Dacă este nevoie adăugați 
câteva picături din lichidul de depozitare (Soaking solution) 
în capișonul umidificare și apoi reînșurubați-l pe electrod. 
Pentru a evita uscarea capișonului umidificare deșurubați-l 
întotdeauna de pe electrod dacă nu folosiți testerul o 
perioadă mai lungă de timp.  
Pentru curățarea electrodului folosiți apă distilată sau 
deionizată și prosoape din hârtie pentru bucătărie.  
Pentru a se putea garanta funcționarea corectă a aparatului 
pe o perioadă lungă de timp curățați electrodul pH cu apă 

distilată după fiecare măsurătoare (vezi cap. „Curățarea și 
întreținerea”). 
 

Calibrarea 
Executați întotdeauna operația de calibrare după înlocuirea 
electrodului sau înainte de prima măsurătoare. În rest 
calibrați aparatul după cca. 10 măsurători sau dacă nu 
folosiți testerul pH mai multe zile. Dacă se termină soluțiile 
buffer incluse în colet acestea pot fi achiziționate separat ca 
accesorii. 
Calibrarea la zero și la punctul de referință trebuie executate 
una după alta. 
Deșurubați capacul compartimentului baterii 
(1) de pe aparat. 
În interior se află un recipient cu o mică șuru-
belniță calibrare (12). Scoateți șurubelnița. 
Lăsați deschis compartimentul baterii. 
Demontați capacul de protecție (8) și capișonul umidificare 
(7).  
Spălați capul electrodului și electrodul de sticlă cu apă 
distilată și apoi tamponați electrodul de schimb până la 
uscare.  

Nu atingeți electrodul de sticlă din interiorul capului 
electrodului, căci se va defecta.  
 

Calibrarea la zero 
Turnați puțină soluție buffer pH7 într-un mic recipient. 
Electrodul de sticlă scufundat în lichid trebuie să fie acoperit 
în întregime.  
Porniți testerul pH prin apăsarea tastei on/off (3). 
Așteptați până la stabilizarea afișării și scufundați capul 
electrodului în soluția buffer. Amestecați lent cu aparatul de 
măsură în soluția buffer până ce valoarea măsurată se 
stabilizează. Lăsați testerul pH scufundat în lichid și setați 
valoarea măsurată la pH 7,00 folosind controllerul calibrare 
ZERO (12). Folosiți în acest sens mica șurubelniță pentru 
calibrare.  

Valoarea pH se modifică puțin la o deviație a 
temperaturii de 25°C. Valoarea pH corespunzătoare 
este indicată pentru diferite temperaturi pe recipi-
entul soluției buffer. Folosiți valoarea corespun-
zătoare pentru calibrare.  

Spălați electrodul cu apă distilată din belșug și apoi 
tamponați-l până la uscare.  
 

Calibrarea la punctul de referință 
Punctul de referință trebuie să se afle întotdeauna în 
apropierea valorii pH a lichidului de măsurat. Dacă doriți să 
măsurați lichide acide (<pH7) alegeți punctul de referință 
pH4, dacă doriți să măsurați lichide alcaline (>pH7) alegeți 
punctul de referință pH10. Soluția buffer de referință pH4 
este inclusă în coletul aparatului. 
Turnați puțină soluție buffer pH4 sau opțional pH10 într-un 
mic recipient. Atunci când scufundați testerul în lichid 
electrodul de sticlă trebuie să fie complet acoperit.  
Așteptați până la stabilizarea afișării și scufundați capul 
electrodului în soluția buffer. Amestecați ușor aparatul de 
măsură în soluția buffer până la stabilizarea valorii măsurate. 
Lăsați testerul pH scufundat în lichid și setați valoarea 
măsurată la pH 4,00 (sau opțional pH 10,00) folosind 
controllerul calibrare SPAN (10). Folosiți în acest sens mica 
șurubelniță pentru calibrare.  
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Valoarea pH se modifică puțin la o deviație a 
temperaturii de 25°C. Valoarea pH corespunzătoare 
este indicată pentru diferite temperaturi pe recipi-
entul soluției buffer. Folosiți valoarea corespunză-
toare pentru calibrare.  

Spălați electrodul cu apă distilată și apoi tamponați-l până la 
uscare. Așezați șurubelnița pentru calibrare în recipientul 
(11) din compartimentul baterii și apoi închideți cu grijă 
compartimentul baterii.  
 

Măsurătorile 
Realizați operația de calibrare dacă nu ați folosit testerul o 
perioadă mai lungă de timp sau dacă ați înlocuit electrodul. 
Pentru măsurători procedați după cum urmează: 
Deșurubați capacul de protecție (8) de pe aparat. Capacul 
este numai fixat. 
Deșurubați capișonul umidificare (7) de pe electrodul de 
schimb (5) și verificați lichidul. Electrodul trebuie să fie 
umed. 
Curățați electrodul cu apă distilată și apoi tamponați-l 
pentru a se usca. Nu atingeți niciodată electrodul de sticlă 
(6) căci se poate defecta. 
Porniți aparatul apăsând tasta on/off (3). 
Scufundați electrodul în lichidul de măsurat. Electrodul de 
sticlă trebuie să fie complet acoperit de lichid. 
Amestecați ușor testerul în lichid până la afișarea unei valori 
măsurători stabile. Citiți valoarea afișată pe display. 
După încheierea măsurători opriți testerul apăsând tasta 
on/off (3).  
Curățați electrodul și înșurubați capișonul umidificare pe 
aparat. Dacă este nevoie adăugați soluție de depozitare 
(Soaking solution) în capișonul umidificare.  
Reinstalați capacul de protecție (8) pe aparat și depozitați 
testerul în cutia din plastic.  

Măsurătorile realizate în lichide fierbinți duc la 
uzura mult mai rapidă a electrodului.  

 

Înlocuirea electrodului  
Electrodul este o componentă supusă 
uzurii. Electrozii nu sunt acoperiți de 
garanție! 

Dacă nu mai puteți realiza măsurătorile, respectiv aparatul 
nu poate fi calibrat, înseamnă că electrodul este uzat și 
trebuie să fie înlocuit. 
Pentru a înlocui electrodul procedați după cum urmează: 
Verificați dacă testerul pH este oprit, iar compartimentul 
baterii închis.  
Scoateți capacul de protecție (8) de pe aparat. 
Desfaceți suportul de fixare al electrodului (4) și demontați-l.  
Scoateți cu grijă electrodul de schimb (5) fără a-l roti. 
Instalați noul electrod pe aparatul de 
măsură. Pentru poziția corectă a 
electrodului țineți cont de crestătură. 
Electrodul intră în aparatul de măsură 
numai neinversat lateral.  
Înșurubați electrodul de schimb împre-
ună cu suportul de fixare (4).  
Verificați lichidul din capișonul umidifi-
care și adăugați lichid de depozitare 
dacă este nevoie.  
Porniți aparatul și verificați funcționarea 
sa corectă. Aparatul trebuie să afișeze o 

valoare măsurată. Dacă testerul pH nu afișează nicio valoare 
măsurată verificați conexiunea. Opriți testerul pH.  
Înainte de prima măsurătoare realizați neapărat calibrarea 
aparatului.  
Reinstalați capacul de protecție (8) pe testerul pH și 
depozitați-l în cutia de plastic.  
 

Remedierea defecțiunilor 
Acest produs este un aparat proiectat și construit conform 
ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este 
sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea diverse 
probleme și distorsiuni.  
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa 
aceste posibile probleme: 

 

Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță!  
 

Eroare Cauză posibilă Soluție 

Aparatul nu 
pornește. 

Bateriile sunt 
descărcate. 

Înlocuiți bateriile.  

 
Valori de 
măsurare 
eronate.  

Temperatura lichidu-
lui este în afara do-
meniului de măsurare 
permis (0 – +50 °C) 

Aduceți tempera-
tura lichidului în 
intervalul de 
măsurare permis.  

Testerul pH nu a fost 
calibrat. 

Calibrați aparatul 
de măsură. 

 
 
Nu este posi-
bilă calibrarea 
aparatului.  

Electrodul este 
murdar. 

Curățați 
electrodul. 

Soluțiile buffer sunt 
consumate. 

Folosiți noi soluții 
buffer. 

Electrodul este uscat. Regenerați 
electrodul. 

Electrodul este uzat. Înlocuiți 
electrodul. 

 

Orice alte reparații pot fi efectuate doar de către 
personal tehnic specializat. Dacă aveți întrebări 
despre utilizarea aparatului vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic pentru suport.  

 

Întreținerea și curățarea 
Operațiile de întreținere se limitează la înlocuirea 
electrodului și a bateriilor.  
Pentru a curăța aparatul de măsură folosiți o cârpă curată, 
antistatică, care nu lasă scame, ușor umezită. Nu folosiți 
soluții de curățare abrazive, chimice sau solvenți.  
Electrodul trebuie curățat după fiecare măsurătoare. În mod 
normal curățați electrodul cu apă distilată. Dacă realizați 
măsurători ale lichidelor ce conțin proteine (de ex. lapte) 
folosiți o soluție de curățare cu pepsină. Lăsați electrodul 
cca. 5 minute în soluția de curățare cu pepsină, iar apoi 
spălați electrodul din belșug cu apă distilată.  
Tamponați electrodul până ce se usucă și înșurubați pe 
electrod capișonul umidificare. 

Toate componentele filetate sunt echipate cu gar-
nituri din cauciuc pentru protecție la intrarea apei. 
Aveți grijă să nu striviți sau îndoiți aceste garnituri. 
Recomandăm folosirea regulată a lubrifianților cu 
silicon.  

 

Regenerarea electrodului de sticlă 
Dacă electrodul de sticlă se usucă va avea o influență 
negativă asupra duratei de viață a testerului. Electrozii uscați 
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pot fi eventual regenerați, astfel încât stratul de sticlă cu 
porii deschiși să redevină permeabil.  
Scufundați electrodul uscat în soluție de depozitare (3 mol 
KCL) timp de minim 24 de ore și apoi recalibrați aparatul. 
Dacă nu puteți calibra aparatul prelungiți perioada de 
regenerare la încă 24 de ore. Dacă nici după aceea nu puteți 
realiza măsurători va trebui să înlocuiți electrodul.  
 

Eliminarea deșeurilor  
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 

Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substan-
țe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei 
cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 

respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
Afișare   ecran LCD 
Domeniu măsurare 0,01 - 14,00 pH 
Precizie   ±0,01 + 1 count 
Compensare temperatură automată, 0 până la +50°C 
Alimentare  2 baterii Li (CR2032) 
Greutate  cca. 85 g 
Dimensiuni (Î x Ø) 168 x 37 mm 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 

Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Tester pH Voltcraft PHT-02 ATC 
Cod produs:  101137 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
EN 61326-1: 2006 
 
Conform regulamentului 
2004/108/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 22.04.2010 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


