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Kapesní pH metr a teploměr pHep® 4, HI 98127 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kapesního pH metru a teploměru v 
jednom. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k 
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Rozsah dodávky 
· pH metr/teploměr 
· pH elektrody HI 73127 
· nástroje na výměnu elektrody HI 73128 
· 4x baterie LR44 
 

Popis přístroje 
Tyto přístroje jsou výkonné měřiče pH a teploty ve vodotěsném pouzdru. Pokud 
přístroj omylem spadne do vody, plave na hladině, takže ho lze bez problému 
vyjmout. Při měření pH se automaticky kompenzuje teplota a naměřená teplota se 
může zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. 
Kalibrace pH přístrojů probíhá plně automaticky pomocí dvou standardních sad 
pufrů. Po zhasnutí indikátoru stability si může uživatel přečíst stabilní, čitelnou 
naměřenou hodnotu. Po zapnutí přístroj informuje uživatele o stavu baterie, takže 
lze vyloučit chybné měření v důsledku slabé baterie. pH elektrodu lze vyměnit 
během několika sekund, za pomoci nástroje, který je součástí dodávky.  
Zabudované teplotní čidlo z nerezivějící oceli umožňuje rychlé a přesné měření 
teploty, jakož i měření pH s kompenzací teploty. 
 

Popis funkcí 
1. Přihrádka na baterie 
2. LCD displej 
3. Indikátor stability 
4. Indikátor stavu baterie 
5. Přepínač „ON/OFF/MODE“ 
6. pH elektroda HI 73127 
7. Teplotní čidlo 
8. Přepínač „SET/HOLD“ 
9. Sekundární (vedlejší) displej 
10. Primární (hlavní) displej 
 

Prohlášení o shodě CE 
Doporučení pro uživatele 
Před používáním těchto výrobků zajistěte, aby byly vhodné pro prostředí, ve kterém je hodláte použít. 
Používání těchto přístrojů v obytných místnostech může vést k nepřijatelným interferencím 
s rozhlasovými a televizními přijímači, proto se musí uživatel postarat, aby tyto interference vyrovnal. 
Skleněná baňka na konci elektrody reaguje citlivě na elektrostatické výboje. Proto se jí nedotýkejte. 
Abyste zabránili možnému poškození sondy elektrostatickým výbojem, měli byste během kalibrace 
měřicích přístrojů nosit EDS náramky. Jakékoliv změny na přístroji provedené uživatelem by mohly snížit 
výkon EMC. Chcete-li zamezit zasažení elektrickým proudem, přístroj nepoužívejte, pokud napětí 
měřeného povrchu překročí 24 V(AC) nebo 60 V(DC). Abyste předešli škodám a vzniku požáru, 
neprovádějte žádná měření v mikrovlnné troubě. 

 
Příslušenství 
HI 73127 Náhradní elektroda pH 
HI 73128 Nástroj pro výměnu elektrody 
HI 70004P Pufr pH 4,01, 20 ml (25 ks) 
HI 70006P Pufr pH 6,86, 20 ml (25 ks) 
HI 70007P Pufr pH 7,01, 20 ml (25 ks) 
HI 70009P Pufr pH 9,18, 20 ml (25 ks) 
HI 70010P Pufr pH 10,01, 20 ml (25 ks) 
HI 77400P Sada pufrů pH 4 a 7, 20 ml, (od každého 5 ks) 
HI 7004M Pufr pH 4,01, 230ml láhev 
HI 7006M Pufr pH 6,86, 230ml láhev 
HI 7007M Pufr pH 7,01, 230ml láhev 
HI 7009M Pufr pH 9,18, 230ml láhev 
HI 7010M Pufr pH 10,01, 230ml láhev 
HI 7061M Čisticí roztok na elektrody, 230 ml 
HI 70300M Roztok na uskladnění elektrod, 230 ml 
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Technické údaje  
Rozsah měření HI 98127 0,0 až 14,0 pH  
HI 98128 0,00 až 14,00 pH 
Teplota 0,0 až 60,0 °C / 32,0 až 140,0 °F 
Rozlišení HI 98127 0,1 pH 
HI 98128 0,01 pH 
Teplota 0,1 °C nebo 0,1 °F 
Přesnost (při 20 °C) HI 98127 ±0,1 pH 
HI 98128 ±0,01 pH 
Teplota ±0,5 °C nebo ±1 °F 
Kompenzace teploty automatická 
Okolí od 0 do 50 °C (32 až 122 °F); RH 100 %  
Kalibrace v jednom nebo dvou krocích, se 2 standardními sadami pufrů  
(pH 4.01/7.01/10.01 nebo 4.01/6.86/9.18) 
Baterie 4× LR44 1,5 V (vydrží na cca 350 hodin provozu) 
Automatické vypnutí po 8 minutách 
Rozměry 163 × 40 × 26 mm 
Hmotnost 85 g 
 

Obsluha 
Zapnutí přístroje a kontrola stavu baterie 
Stiskněte přepínač ON/OFF/MODE“ a podržte ho stisknutý po dobu 2 až 3 sekund. Po samočinném 
testu LCD displeje se zobrazí stav baterie v procentech, např. % 100 BATT. 
Měření 
Ponořte elektrodu do vzorku a pomalu s ní pohybujte (míchejte). 
Jakmile zhasne symbol , je měření stabilizované a Vy můžete odečíst naměřenou hodnotu. 
Měření pH mají automaticky vykompenzovanou teplotu. Naměřená hodnota pH se zobrazí 
na hlavním displeji, teplota měřeného vzorku na vedlejším displeji. 
Uložení naměřené hodnoty 
Stiskněte tlačítko „SET/HOLD“, až se na vedlejším displeji zobrazí nápis „HOLD“. 
Stiskněte ještě jednou tlačítko „HOLD“. Naměřená hodnota je uložená. 
Stiskněte libovolné tlačítko a přejděte zpět do normálního režimu. 
Vypnutí přístroje 
Když jste v normálním režimu, stiskněte tlačítko „ON/OFF/MODE“. Na displeji se zobrazí nápis „OFF“. 
Tlačítko uvolněte. Přístroj se vypne. 
 

Poznámka: 

· Před měřením se přesvědčte, zda je přístroj zkalibrovaný. 
· Chcete-li měřit více vzorků za sebou, po každém měření vzorku pečlivě omyjte elektrodu.  
Po očištění ponořte elektrodu do jednoho z měřených vzorků. 
· Chcete-li změnit jednotku teploty (ze °C na °F) v režimu m ěření, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „MODE“, až se zobrazí nápis „TEMP“ 
a aktuální jednotka, např. „TEMP °C“. 
Stiskněte tlačítko „SET/HOLD“ a jednotku změňte, potom stiskněte dvakrát tlačítko „MODE“ a vraťte se do režimu měření. 
 

Kalibrace 
Chcete-li zajistit vysokou přesnost, doporučujeme Vám přístroj pravidelně zkalibrovat.  
V každém případě musíte kalibrovat: 
a) pokud došlo k výměně elektrody, 
b) po měření v agresivních chemikáliích, 
c) pokud je žádoucí vysoká přesnost měření, 
d) alespoň jednou za měsíc. 
 

Standardní sady pufrů 
· Jste-li v režimu měření, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „MODE“, až se zobrazí nápis „TEMP“ 
a aktuální jednotka teploty, např. „TEMP °C“. 
· Stiskněte ještě jednou tlačítko „MODE“, na displeji se zobrazí aktuální sada pufrů: pH 7,01 BUFF 
(pro sadu 4.01/7.01/10.0) nebo pH 6,86 BUFF (pro sadu 4.01/6.86/9.18). 
· Stiskněte tlačítko „SET/HOLD“ a přepněte mezi sadami. 
· Dalším stisknutím tlačítka „MODE“ potvrďte a přejděte zpátky do režimu měření. 
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Proces kalibrace 
Při procesu měření stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „MODE“, až se na displeji zobrazí „CAL“.  
Tlačítko uvolněte. Na displeji se zobrazí pH 7,01 USE nebo pH 6,86 USE. Na displeji bliká „CAL“. 
· Při jednobodové kalibraci postupujte takto: Ponořte elektrodu do jednoho ze zvolených pufrů 
(pH 7,01 nebo pH 4,01 nebo pH 10,01). Přístroj automaticky rozpozná pufr. Při použití pufru 
pH 4,01 nebo pH 10,01 přístroj ukazuje po dobu cca 1 sekundy „OK“ a pak se vrátí zpátky 
do režimu měření. Použijte-li roztok pH 7,01, přístroj vyžaduje po rozpoznání pufru pH 4,0 
dvoubodovou kalibraci. Stiskněte tlačítko „MODE“ a přejděte zpět do režimu měření. 
Nebo pokračujte v kalibraci podle bodu 2, jak je uvedeno níže. 
 
Poznámka: Dvoubodová kalibrace zajišťuje nejvyšší přesnost.  
 
· Při dvoubodové kalibraci postupujte takto: Ponořte elektrodu do roztoku pufru 
pH 7,01 (nebo 6,86). Přístroj rozpozná hodnotu pufru a zobrazí „pH 4,01 USE“. 
Elektrodu pečlivě omyjte. Ponořte elektrodu do druhého roztoku pufru (pH 4,01 
nebo 10,01, buď pH 4,01 nebo 9,18). Při rozpoznání druhého pufru se na displeji 
zobrazí nápis „OK“ a přístroj se automaticky vrátí do režimu měření. 
 
Symbol „CAL“ na displeji znamená, že je přístroj zkalibrovaný. 
 

Návrat ke standardní kalibraci 
Chcete-li vymazat předchozí kalibraci, stiskněte – v režimu kalibrace – tlačítko „ON/OFF/MODE“. 
Na displeji se na 1 sekundu zobrazí nápis „ESC“ a přístroj se automaticky vrátí do režimu měření. Symbol „CAL“ zhasne. Přístroj je nastavený 
na standardní kalibraci. 
 

Péče o elektrody 
· Abyste se mohli co nejdéle těšit z Vašeho přístroje, po každém měření pečlivě očistěte elektrodu vodou.  
Při silnějším znečištění použijte čisticí roztok uvedený v tomto návodu k obsluze. 
POZOR! Elektrodu nikdy neuskladňujte v destilované vodě. 
· Aby Váš měřič zůstal dlouho použitelný, dejte do ochranného krytu roztok pro uskladnění (HI 70300). 
· Pokud byste elektrodu skladovali nasucho, na několik hodin ji navlhčete roztokem pro uskladnění (HI 70300) 
a měřič znovu zkalibrujte. 
 
pH elektrodu lze snadno vyměnit pomocí nástroje (HI 73128), který je součástí dodávky. Zaveďte nástroj  
do prohlubně pro elektrodu. 
 
 
 
 
 
Otočte elektrodou ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji z pláště přístroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Našroubujte“ v obráceném pořadí novou elektrodu.  
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Výměna baterií 
 
Po zapnutí Vám přístroj ukáže stav baterie v procentech. Pokud se na displeji zobrazí „5 %“ a symbol ,  
je třeba baterii vyměnit. Pokud jsou baterie příliš slabé na to, aby bylo možné zajistit přesné měření, přístroj 
se automaticky vypne. 
 
Chcete-li baterie vyměnit, uvolněte prosím čtyři šrouby na horní straně pláště přístroje. 
 
 
 
Odstraňte kryt přihrádky na baterie a baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu. 
 
 
 
 
 
Znovu uzavřete přihrádku na baterie, dbejte na to, aby bylo správně vložené těsnění. Zašroubujte přihrádku na baterie. 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory  
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, 
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí 
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 

 
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, 
aby nedocházelo k poškození životního prostředí! 
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby 
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
Šetřete životní prostředí! 

 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou 
malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro 
děti, neboť by je mohly děti spolknout.  
 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou 
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

 
Kapesní pH-metr/teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a 
laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru. 
 
Recyklace 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 

 
Záruka 
Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme záruku 24 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení 
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace,  
spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 


