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MANUAL DE UTILIZARE 

TESTER PH EX STIK™ PH-100 
Cod produs 121629 

 

 

Descrierea testerului Ex StikTM 

 

Panoul frontal – elemente de comandă 

1. Capacul compartimentului bateriilor 

2. Ecran LC 

3. Buton MODE/HOLD 

4. Buton CAL/RECALL 

5. Buton ON/OFF 

6. Inelul electrodului 

7. Electrod 

(Capacul electrodului nu apare în imagine) 

 

 

Ecranul 

1. Indicator grafic cu bare 

2. Valoarea măsurătorii 

3. Indicatori BAT (baterie descărcată) şi HOLD (reţinerea 

datelor) 

4. Afişajul temperaturii 

5. Scalele indicatorului cu bare 

6. Unităţi de măsură 

7. Indicatori calibrare 

8. Indicatori RENEW şi CAL 

 

ATENŢIE! 

 Acest aparat nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Conţine obiecte periculoase precum şi piese mici care 

pot fi înghiţite de copii. În cazul în care un copil înghite vreo piesă, contactaţi imediat un medic. 

 Nu lăsaţi bateriile şi ambalajele nesupravegheate; pot fi periculoase pentru copii dacă aceştia le folosesc pe post de jucării. 

 Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a evita scurgerile. 

 Bateriile epuizate sau defecte pot cauza arsuri la contactul cu pielea. Aşadar, purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie 

corespunzătoare în astfel de cazuri. 

 Verificaţi ca bateriile să nu fie scurtcircuitate. Nu aruncaţi bateriile în foc. 
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Noţiuni de bază 

Noţiuni de bază referitoare la pH 

pH-ul este o unitate de măsură (cuprinsă între 0 şi 14 pH) care indică gradul de aciditate sau alcalinitate al unei soluţii. Testele de 

pH sunt măsurătorile cele mai comune efectuate în cadrul analizelor apei şi exprimă activitatea ionilor de hidrogen dintr-o 

soluţie, acesta fiind un indicator al acidităţii sau alcalinităţii. Soluţiile cu pH sub 7 sunt considerate acide, soluţiile cu pH peste 7 

sunt cunoscute drept baze, iar soluţiile cu pH de 7 sunt neutre. 

Scala pH-ului este logaritmică, aşadar, de exemplu, dacă mostra A măsoară cu 1 pH mai puţin decât mostra B, înseamnă că 

mostra A este de 10 ori mai acidă decât mostra B. O diferenţă de 1 pH reprezintă o diferenţă de aciditate de 10 ori mai mare. 

 

Pentru a începe 
 Dacă testerul este nou, înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor şi apoi înlăturaţi banda izolatoare a bateriilor.  

 Înlăturaţi capacul de la baza testerului pentru a expune suprafaţa de sticlă a electrodului şi conexiunea de referinţă. 

 Înainte de prima utilizare sau după o depozitare îndelungată, îmbibaţi electrodul (cu capacul scos) într-o soluţie cu pH 4, 

timp de aprox. 10 minute. 

 În capac pot să existe cristale albe de KCL. Aceste cristale se vor dizolva în timpul îmbibării electrodului sau pot fi clătite 

simplu cu apă de la robinet. 

 Calibraţi întotdeauna cât mai aproape de valoarea estimată a măsurătorii.  

 În capacul protector al electrodului se află un burete. Pentru a proteja viaţa electrodului în timpul depozitării, menţineţi 

acest burete îmbibat cu o soluţie cu pH 4. 

 

Înlocuirea electrodului 

Testerul Ex Stik
TM

 se livrează cu un electrod. Durata de viaţă a electrodului este limitată şi depinde (printre alţi factori) de 

frecvenţa de utilizare şi de întreţinere. Dacă trebuie să înlocuiţi electrodul, urmaţi aceşti paşi pentru a înlătura electrodul şi a 

conecta unul nou. 

1. Pentru a înlătura un electrod, deşurubaţi inelul care fixează electrodul şi înlăturaţi-l complet. 

2. Mişcaţi uşor electrodul dintr-o parte în cealaltă, trăgându-l în jos, până când acesta iese cu totul din tester. 

3. Pentru a ataşa un electrod, introduceţi cu grijă electrodul în soclul testerului (reţineţi că electrodul are un conector în formă 

de cheie pentru a asigura o conectare corectă). 

4. Pentru a fixa electrodul strângeţi ferm inelul (o garnitură de cauciuc fixează etanş electrodul de tester). 

 

Recunoaşterea automată a electrodului 

Atunci când este pornit, ExStik
TM

 recunoaşte tipul electrodului conectat şi afişează unitatea de măsură corespunzătoare. Ataşaţi 

electrodul înainte de a porni ExStik
TM

. 

 

Pornirea şi oprirea testerului ExStikTM 
Pentru a porni sau opri ExStik

TM
 apăsaţi butonul ON/OFF. Funcţia decuplare automată va opri automat ExStik

TM
 după 10 minute 

de inactivitate pentru a proteja viaţa bateriei. 

 

Funcţionarea 

Noţiuni de bază 
Atunci când electrodul este introdus într-o soluţie, afişajul principal şi graficul cu bare indică valoarea pH-ului, în timp ce afişajul 

de jos prezintă temperatura (valorile clipesc până la stabilizare). Graficul cu bare se află la „zero central”, adică la pH 7 nu se 

afişează nimic. Pe măsură ce pH-ul creşte, bara se deplasează din centru spre dreapta. Dacă pH-ul scade, bara se deplasează din 

centru spre stânga.  
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Calibrarea pH (1, 2 sau 3 puncte) 
Se recomandă întotdeauna o calibrare în două puncte cu o soluţie tampon de 7 plus 4 sau 10 (care este cea mai apropiată de 

valoarea estimată a mostrei). Este valabilă şi o calibrare într-un singur punct (alegeţi valoarea cea mai apropiată de valoarea 

estimată a mostrei). Pentru precizie optimă calibraţi întotdeauna la temperatura mostrei. 

1. Introduceţi electrodul într-o soluţie tampon (4, 7 sau 10) şi apăsaţi scurt butonul CAL. Trebuie să calibraţi mai întâi la pH 7, 

apoi la pH 4 şi/sau 10. 

2. ExStik
TM

 recunoaşte automat soluţia şi se calibrează la valoarea respectivă. Reţineţi: dacă soluţia diferă de standardul 4, 7 

sau 10 pH cu mai mult de 1 pH, ExStik
TM

 va lua în calcul o eroare şi va abandona calibrarea. Ecranul va afişa CAL şi END. 

3. În timpul calibrării, valoarea pH‐ului clipeşte pe afişajul principal. 

4. Când calibrarea s-a încheiat, ExStik
TM

 afişează automat „END” şi revine la modul de funcţionare normală. 

5. Atunci când o calibrare s-a încheiat, pe ecranul LC va apărea indicatorul încercuit adecvat ( ,  sau ). Datele de 

calibrare se salvează până la efectuarea unei noi calibrări.  

6. Pentru o calibrare în două sau trei puncte, repetaţi paşii 1-4. 

Reţineţi: opriţi şi apoi porniţi întotdeauna testerul înainte de a calibra pentru a asigura suficient timp pentru încheierea 

calibrărilor într-un singur ciclu de pornire/oprire. Dacă testerul se opreşte automat în timpul calibrării, calibrările 

rămân valabile, însă noile calibrări vor stinge indicatorii încercuiţi. 

 

Modificarea unităţii de temperatură afişate 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul CAL timp de aprox. 3 secunde. Mai întâi se va modifica simbolul °C sau °F, iar valoarea 

numerică a temperaturii se va modifica după ce eliberaţi butonul. Dacă accesaţi din greşeală modul calibrare, ecranul LC afişează 

„CAL”. Trebuie doar să opriţi ExStik
TM

 şi să îl reporniţi.  

 

Reţinerea datelor 
Apăsaţi scurt butonul MODE pentru a îngheţa valoarea actuală pe afişaj. Ecranul va afişa indicatorul HOLD împreună cu valoarea 

reţinută. Valoarea reţinută va fi de asemenea stocată în memorie. Apăsaţi scurt butonul MODE pentru a reveni la funcţionarea 

normală.  

 

Memoria cu 15 valori măsurate 
1. Apăsaţi scurt butonul MODE pentru a memora o valoare. Ecranul LC 

va afişa scurt numărul celulei de memorie şi apoi valoarea memorată 

(se va activa reţinerea datelor). 

2. Apăsaţi din nou scurt butonul MODE pentru a reveni la funcţionarea 

normală. 

3. Repetaţi pasul 1 pentru a memora următoarea valoare ş.a.m.d. 

4. După memorarea a 15 citiri, ExStik
TM

 va reveni la celula de memorie 1 şi va începe să suprascrie datele existente cu datele 

proaspăt memorate. 

 

Revenirea la valorile măsurate 
Reţineţi: verificaţi să nu fie afişat simbolul HOLD. Dacă este afişat, apăsaţi scurt butonul MODE pentru a părăsi funcţia 

HOLD. 

1. Apăsaţi scurt butonul CAL şi apoi apăsaţi butonul MODE imediat după ce se afişează CAL; numărul celulei de memorie (1 

până la 15) va clipi. Dacă accesaţi din greşeală modul CAL (afişajul clipeşte), apăsaţi din nou butonul CAL pentru a îl părăsi. 

2. Ultima valoare memorată va fi prima afişată. Pentru a avansa printre valorile memorate apăsaţi scurt butonul MODE. Se 

afişează mai întâi numărul celulei de memorie, urmat de valoarea memorată în celula respectivă. 

3. Pentru a părăsi modul revenire apăsaţi scurt butonul CAL, iar ExStik
TM

 va reveni la funcţionarea normală. 
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Indicatorul memento CAL 
La a 15-a pornire fără calibrare a lui ExStik

TM
 în modul de măsurare a pH‐ului, indicatorul „CAL” apare pe ecranul LC pentru a 

indica faptul că este posibil ca ExStik
TM

 să necesite o calibrare. La unele aplicaţii, calibrarea electrodului este necesară mai des 

decât la altele. Indicatorul CAL doar vă reaminteşte să calibraţi şi se dezactivează atunci când electrodul pH este recalibrat.  

 

Indicatorul RENEW 
Când indicatorul „RENEW” clipeşte, acesta indică faptul că sonda se apropie de finalul perioadei de funcţionare. Dacă indicatorul 

RENEW nu dispare după curăţare sau recalibrare, înlocuiţi electrodul. Indicatorul RENEW apare atunci când ieşirea electrodului 

pH eşuează la un test de diagnoză.  

 

Note 

 Dacă aparatul pare să fie blocat (afişaj îngheţat), este posibil ca modul de reţinere a datelor să fi fost accesat din greşeală 

prin apăsarea butonului MODE. Dacă afişajul este îngheţat, trebuie doar să apăsaţi din nou butonul MODE sau să opriţi 

testerul şi să îl reporniţi. 

 Dacă testerul se blochează şi nu reporneşte la apăsarea niciunui buton, scoateţi bateriile, apăsaţi butonul ON timp de 3 

secunde şi apoi reintroduceţi bateriile. 

 Reţineţi că, dacă scoateţi bateriile, toate valorile memorate vor fi şterse. Vor fi şterse şi datele de calibrare pentru pH ale 

utilizatorului şi va fi nevoie de unele noi. Totuşi, datele de calibrare din fabrică vor fi reţinute pentru toate modelele.  

 

Înlocuirea bateriilor 
1. Deşurubaţi capacul compartimentului bateriilor şi înlăturaţi-l. 

2. Înlocuiţi cele patru (4) baterii CR2032 respectând polaritatea corectă. 

3. Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor. 

 

 

 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze bateriile/ acumulatoarele 

uzate; aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 

Puteţi returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în 

magazinele care comercializează baterii/acumulatoare! 

 

Eliminarea 
Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

Specificaţii 
Ecran Ecran LC multifuncţional cu histogramă 

Condiţii de funcţionare 0 până la 50 °C (32 până la 122 °F) / < 80% UR 

Domeniu şi precizie  0,00 până la 14,00 / ± 0,01 pH tipic 

Compensare temperatură Automată de la 0 până la 90
 
°C (32 până la 194 °F) 

Domeniu de temperatură -5 până la 90
 
°C (23 până la 194 °F) 

Rezoluţie temperatură 0,1° până la 99,9 şi apoi 1° 

Precizie temperatură ± 1
 
°C/1,8 °F de la -5 la 50

 
°C (23 până la 122 °F)  

± 3
 
°C/5,4 °F de la 50 la 90

 
°C (122 până la 194 °F)  

Memorarea măsurătorilor 15 valori marcate (numerotate) 

Alimentare Patru (4) baterii buton CR2032 

Indicator baterie descărcată Ecranul LC afişează „BAT” 

Oprirea automată După 10 minute de inactivitate 

Dimensiuni 35,6 x 172,7 x 40,6 mm (1,4 x 6,8 x 1,6”); 110g (3,85oz) 

 

© 2013 Extech Instruments Corporation & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de reproducere parţială sau integrală prin orice mijloace. 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

Producătorul:  Conrad Electronic GmbH 

Titularul licenţei:  Conrad Electronic GmbH 

Adresa:   Str. Klaus-Conrad 1, 
D-92240 Hirschau, Germania 

 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 

 

Tipul echipamentului:  TESTER PH EXSTIK EXTECH PH100 

      APARAT MĂSURARE REDOX EXSTIK RE300 

 

Cod produs:   121629 

      121631 

  

 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente 

 

EN 61326: 1997 +A1: 1998 +A2: 2001 +A3: 2003; 

Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 

 

Conform reglementărilor 

 

89/336/EC 

 

 

 

 

 

 

Hirschau, 31 iulie 2006 
Locul și data emiterii Numele și semnătura producătorului/ 

reprezentantului autorizat
 


