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Manual de utilizare

APARAT PORTABIL DE ANALIZĂ A APEI 
Hanna inStruMentS Hi 98129

 
Cod produs: 120770

Stimate clientă, stimate client,
Vă mulţumim pentru decizia dvs. de a achiziţiona un produs 
marca Hanna Instruments. Suntem convinşi că acest aparat va 
îndeplini pe deplin toate aşteptările dvs. 
Testerul este foarte simplu de manevrat. Cu toate acestea vă 
recomandăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înainte 
de a începe să folosiţi produsul nostru. 

Testarea intrării

Scoateţi aparatul din colet şi verificaţi cu grijă toate compo-
nentele pentru a descoperi eventuale daune apărute în timpul 
transportului. Dacă constataţi prezenţa daunelor luaţi imediat 
legătura cu distribuitorul. Observaţie: Păstraţi ambalajul pro-
dusului până ce sunteţi sigur că aparatul funcţionează corect. 
Orice parte componentă defectă nu poate fi returnată decât în 
ambalajul original, împreună cu accesoriile incluse în colet. 
Coletul include următoarele:
•   4 baterii 1,5 V
•   Electrod pH HI 73127
•   Unealta HI 73128 pentru înlocuirea electrodului 

descrierea produsului

HI 98129 şi HI 98130 Combo atrag atenţia datorită multiplelor 
posibilităţi de utilizare. Aparatul măsoară cu precizie mare va-
loarea pH, valoarea EC/TDS şi temperatura. Combo măsoară ra-
pid şi simplu toţi parametrii importanţi, atât în spaţii exterioare, 
cât şi în spaţii interioare, fără a fi nevoie să schimbaţi aparatele 
sau sondele. 
Valorile măsurate pentru pH şi EC/TDS sunt compensate auto-
mat în funcţie de temperatură. Factorul EC/TDS poate fi ales în 
intervalul 0,45 – 1.00, iar coeficientul de temperatură poate fi 
setat în intervalul 0,0 – 2,4% pro °C. Toate acestea reprezintă 
caracteristici utile în numeroase aplicaţii măsurători.
Combo are o carcasă impermeabilă cu ecran dublu şi mare. 

Electrodul pH poate fi înlocuit, iar sonda EC/TDS este foarte re-
zistentă la săruri şi mediile agresive de măsurare. 
Rapid, eficient, precis şi uşor de manevrat – Combo este apa-
ratul de măsură ideal pentru măsurarea mai multor parametri! 

descrierea aparatului 

 1. Compartiment baterii
 2. Ecran (LCD)
 3. Indicator stabilitate
 4. Indicator stare baterie
 5. Comutator ON/OFF/MODE
 6. Electrod pH HI 73127
 7. Sondă de temperatură
 8. Sondă EC/TDS
 9. Comutator SET/HOLD
 10. Afişare secundar
 11. Afişare primară 
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date tehnice

Domenii măsurători  Temperatură: 0,0 până la 60 °C sau 
 32,0 până la 140,0 °F
HI 98129:  pH: 0,00 până la 14,00
   EC: 0 până la 3999 µS/cm
   TDS: 0 – 2000 ppm (mg/l)

HI 98130  pH: 0,00 – 14,00
   EC: 0,00 – 20,00 mS/cm
   TDS: 0,00 – 10,00 (g/l)

Rezoluţie   0,1 °C sau 0,1 °F
HI 98129  0,01 pH; 1 µS/cm; 1 ppm
HI 98130  0,01 pH; 0,01 mS/cm; 0,01 ppm

Precizie Temperatură:  ± 0,5 °C sau± 1 °F
 EC/TDS:  ± 2 % măsurători
 pH:  ± 0,01 

Compensarea temp.: pH: automată
   EC/TDS: cu β reglabilă în intervalul 0 - 2,4 %/ °

Mediul înconjurător: 0 – 50 °C (32 – 122 °F) umiditate relativă 100%

Factor EC/TDS:  0,45 – 1.00 (CONV)

Calibrare   pH: 1 sau 2 puncte cu 2 serii buffer 
   stocate (pH 4.0/7,01/10,01) sau pH  
   4,01/6,86/9,18
   EC/TDS: automată,1 punct 

electrod   HI 73127 electrod pH (inclus)

Baterii   4x 1,5 V cu BEPS/cca. 100 de ore de  
   funcţionare
Decuplare automată după 8 minute de pauză măsurători. 

Recomandări pentru utilizator

Înainte de a începe să folosiţi acest produs verificaţi dacă aparatul 
este adecvat pentru mediul înconjurător în care urmează să fie 
pus în funcţiune.
Utilizarea acestui aparat în interiorul locuinţelor poate genera 
interferenţe imperceptibile cu aparatele de radio şi televiziune, 
motiv pentru care utilizatorul trebuie să facă tot ce este posibil 
pentru a compensa aceste interferenţe. 
Balonul de sticlă din capătul electrodului este sensibil la descărcă-
rile electrostatice. De aceea evitaţi atingerea balonului de sticlă.
Pentru a evita daunele sondei produse de descărcările electrosta-
tice purtaţi brăţări ESD în timpul calibrării aparatelor de măsură. 
Orice modificare arbitrară a aparatului poate diminua randamentul EMC.
Pentru a evita electrocutarea nu folosiţi aparatul de măsură dacă tensi-
unea de la nivelul suprafeţei de măsurat depăşeşte 24 VAC sau 60 VDC. 
Pentru a evita incendiile sau daunele nu realizaţi măsurători în 
cuptoarele cu microunde. 

Manevrarea

Pornirea aparatului şi verificarea stării bateriei
Apăsaţi tasta MODE timp de 2 – 3 secunde. Aparatul execută un 
test scurt şi indică starea de încărcare a bateriei, de exemplu: 
%100 BAT. 

Modificarea domeniului de temperatură
Pentru a schimba unitatea de măsură (de la °C la °F) apăsaţi în 
modul măsurători tasta MODE şi menţineţi-o apăsată până când 
pe ecran apare TEMP şi unitatea de măsură setată pentru tempe-
ratură. De exemplu: TEMP °C.
Pentru a modifica unitatea de măsură apăsaţi tasta SET/HOLD, iar 
apoi apăsaţi de două ori tasta MODE pentru a reveni la modul 
măsurători.

Salvarea unei valori măsurate
Apăsaţi tasta SET/HOLD până ce pe ecranul secundar apare sim-
bolul HOLD.
Apăsaţi din nou tasta HOLD. Se salvează valoarea măsurată.
Apăsaţi orice tastă pentru a reveni la modul normal de funcţio-
nare.

Oprirea aparatului de măsură
Cu aparatul în modul măsurători apăsaţi tasta ON/OFF/MODE. Pe 
ecran apare simbolul OFF. Eliberaţi tasta. Aparatul de măsură se 
opreşte. 

Observaţii
•   Înainte de a începe măsurătorile verificaţi dacă aparatul de 
măsură este calibrat.
•   Dacă măsuraţi mai multe probe una după alta spălaţi cu grijă 
electrodul după fiecare măsurătoare. După curăţare scufundaţi 
electrodul într-una din probele de măsurare. 
•   Apăsând tasta MODE (în modul calibrare) veţi anula ultima ca-
librare. În ecranul secundar apare simbolul ESC, iar aparatul revi-
ne automat la modul măsurători. Simbolul CAL dispare. Aparatul 
revine la setarea standard pentru calibrare. 

pH: Măsurarea şi calibrarea

Măsurarea
Activaţi modul măsurători pH apăsând tasta SET/HOLD. Scufun-
daţi electrodul în soluţia de măsurat. După ce indicatorul stabili-
tate dispare înseamnă că valoarea măsurată afişată este stabilă şi 
poate fi citită. 

Valoarea pH măsurată este compensată au-
tomat la valoarea standard de temperatură 
de 25 °C. Valoarea măsurată pentru tem-
peratură care apare pe ecran corespunde 
temperaturii reale a soluţiei măsurate.

Seriile buffer standard memorate
•   Cu aparatul în modul măsurători apăsaţi şi menţineţi apăsată 
tasta MODE până ce pe ecran apare TEMP şi unitatea de măsură 
a temperaturii. De exemplu: TEMP °C.
•   Apăsaţi din nou tasta MODE. Seria buffer standard actuală apa-
re pe ecran: pH 7,01 BUFF (pentru calibrare 4,01/7,01/10,01) sau 
pH 6,86 BUFF (pentru calibrare NIST 4,01/6,86/9,18). 
•   Apăsaţi tasta SET/HOLD dacă doriţi să modificaţi seria.
•   Pentru a reveni la modul măsurători apăsaţi tasta MODE. 

Calibrarea

Cu aparatul în modul măsurători apăsaţi şi menţineţi apăsată tas-
ta MODE până ce pe ecran apare CAL. Pe display apare pH 7,01 
USE sau pH 6,86 USE (în funcţie de seria selectată de utilizator). 
Simbolul CAL clipeşte pe ecran. 
Pentru calibrarea 1 punct procedaţi după cum urmează: scufun-
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daţi electrodul într-una din soluţiile buffer selectate (pH 7,01, pH 
4,01 sau pH 10,01). Aparatul identifică automat buffer-ul. Dacă 
folosiţi buffer-ul pH 4,01 sau pH 10,01, atunci aparatul afişează OK 
timp de cca. 1 secundă şi apoi revine la modul normal măsurători. 
Folosiţi soluţia pH 7,01 dacă aparatul cere calibrare în 2 puncte 
după buffer-ul pH 4.0. Apăsaţi tasta MODE pentru a reveni la mo-
dul măsurători. Sau realizaţi calibrarea în 2 puncte aşa după cum 
este explicat mai jos. 

Observaţie: Calibrarea în 2 puncte garantează o precizie mai 
mare. 

În cazul calibrării în 2 puncte procedaţi după cum urmează: Scu-
fundaţi electrodul în soluţia buffer pH 7,01 (sau 6,86). Aparatul 
identifică valoarea buffer, iar apoi afişează pH 4,01 USE. Spălaţi 
temeinic electrodul. Scufundaţi electrodul în a doua soluţie buffer 
(pH 4.0 sau 10,01, pH 4.01 sau 9,18). După identificarea celui de-
al doilea buffer pe ecran apare OK (1 secundă), iar aparatul revine 
automat la modul măsurători. Simbolul CAL semnifică faptul că 
aparatul este calibrat. 

EC/TDS: Măsurarea şi calibrarea

Măsurători
Alegeţi domeniul măsurători EC sau TDS apăsând tasta SET/HOLD. 
Scufundaţi sonda, respectiv electrodul în soluţia de măsurat.
După ce simbolul stabilitate dispare de pe ecran înseamnă că va-
loarea măsurată afişată este stabilă şi poate fi citită. 
Valoarea măsurată EC/TDS este compensa-
tă automat în funcţie de temperatură. Va-
loarea măsurată de temperatură afişată pe 
ecran corespunde temperaturii reale a solu-
ţiei de măsurat. 

Setarea factorului EC/TDS (CONV) şi a coeficientului de tempe-
ratură ß (BETA). 
•   Cu aparatul în modul măsurători menţineţi apăsată tasta 
MODE până când pe ecran apare simbolul TEMP şi unitatea de 
măsură actuală pentru temperatură, de ex. TEMP °C. 
•   Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a afişa factorul setat, de 
ex. 0,50 CONV.
•   Apăsaţi tasta SET/HOLD pentru a modifica factorul.
•   Apăsaţi tasta MODE pentru afişarea coeficientului BETA setat, 
de ex. 2.1 BETA. 
•   Apăsaţi tasta SET/HOLD pentru a modifica ß. 
•   Apăsaţi tasta MODE pentru a reveni la modul măsurători. 

Calibrarea
Cu aparatul în modul măsurători apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 
MODE până ce pe ecran apare simbolul CAL. Eliberaţi tasta şi scufun-
daţi sondele în soluţia adecvată de calibrare: HI 7031 (1413 µS/cm) 
pentru „HI 98129“ şi „HI 7030“ (12.88 mS/cm) pentru „HI 98130“. 
•   Calibrarea se face automat. După realizarea calibrării pe ecran 
apare timp de o secundă simbolul OK. Aparatul revine automat la 
modul măsurători. 
•   Nu este nevoie de o nouă calibrare atunci când se schimbă do-
meniul măsurători de la EC la TDS sau de la TDS la EC. 
Simbolul CAL de pe ecran indică faptul că aparatul este calibrat. 

Întreţinerea electrodului pH

•   Pentru ca să puteţi utiliza aparatul de măsură o perioadă cât 
mai lungă de timp spălaţi temeinic electrodul cu apă după fiecare 
măsurătoare. Dacă murdăria este persistentă folosiţi soluţiile de 

curăţare recomandate în acest manual. 
•   ATENŢIE! NU DEPOZITAŢI NICIODATĂ ELECTROZII ÎN APĂ DIS-
TILATĂ. 
•   Pentru ca testerul să fie permanent pregătit de funcţionare tur-
naţi soluţie pentru depozitare (HI 70300) în capacul de protecţie.
•   Dacă doriţi să depozitaţi electrodul în stare uscată clătiţi-l câ-
teva ore cu o soluţie pentru depozitare (HI 70300) şi recalibraţi 
testerul. 
•   Electrodul pH poate fi uşor înlocuit folosind unealta Hi 73128 
inclusă în colet. Introduceţi unealta în canelura electrodului. 

Rotiţi electrodul în sensul acelor de ceasornic şi scoateţi-l din carcasă. 
Înşurubaţi noul electrod folosind succesiunea inversă a operaţiilor. 

Înlocuirea bateriilor

După pornire testerul afişează starea de încărcare a bateriilor în 
%. Dacă pe ecran apar 5% şi simbolul, înseamnă că trebuie să înlo-
cuiţi bateriile. Dacă bateriile sunt descărcate aparatul de măsură 
se opreşte automat. 
Pentru a înlocui bateriile scoateţi cele patru şuruburi din partea 
superioară a carcasei. 

Demontaţi capacul compartimentului baterii şi bateriile. Respec-

taţi polaritatea corectă. 
Închideţi compartimentul baterii şi verificaţi dacă capacul este fi-
xat bine. Înşurubaţi compartimentul baterii. 

accesorii

HI 73127 Electrod pH de schimb
HI 73128  Unealtă pentru înlocuirea electrodului
HI 70004P  Soluţie buffer pH 4,01, 20 ml (25 buc.)
HI 70006P  Soluţie buffer pH 6,86, 20 ml (25 buc.)
HI 70007P  Soluţie buffer pH 7,01, 20 ml (25 buc.)
HI 70009P Soluţie buffer pH 9,18, 20 ml (25 buc.)
HI 70010P  Soluţie buffer pH 10,01, 20 ml (25 buc.)
HI 77400P  Set buffer pH 4 şi 7, 20 ml (fiecare 5 buc.)
HI 7004M  Soluţie buffer pH 4,01, sticlă 230 ml
HI 7006M  Soluţie buffer pH 6,86, sticlă 230 ml
HI 7007M  Soluţie buffer pH 7,01, sticlă 230 ml
HI 7009M  Soluţie buffer pH 9,18, sticlă 230 ml
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HI 7010M Soluţie buffer pH 10,01, sticlă 230 ml
HI 7061M  Soluţie curăţare electrod , 230 ml
HI 70300M  Soluţie depozitare electrod, 230 ml
HI 70030P  Soluţie calibrare 12,88 mS/cm (25 °C), pungă 20 ml (25 buc.)
HI 70031P  Soluţie calibrare 1413 µS/cm (25 °C), pungă 20 ml (25 buc.)
HI 70032P  Soluţie calibrare 1382 ppm (25 °C), pungă 20 ml (25 buc.)
HI 70038P  Soluţie calibrare 1382 ppt (‰) (25 °C), pungă 20 ml (25 buc,)
HI 70442P  Soluţie calibrare 1500 ppm (25 °C), pungă 20 ml (25 buc.)

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German electronics Srl (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad electronic Se (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.
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