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BESTE KLANT 
Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments koos.

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u dit instrument gebruikt. 
Deze handleiding zal u voorzien van de nodige informatie voor het juiste 
gebruik van dit instrument, en ook een nauwkeurig beeld geven van zijn 
veelzijdigheid.

Als u aanvullende technische informatie nodig heeft, aarzel dan niet om een 
e-mail te sturen.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden 
zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

 Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, 
de constructie of het uiterlijk van zijn producten te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving.
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VOOR HET GEBRUIK
Haal het toestel uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade 
is ontstaan door transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met 
Hanna Instruments.

Dit instrument wordt geleverd met:

• Staander
• Muurbevestiging
• Elektrodehouder
• USB-kabel
• 5 Vdc stroomadapter
• handleiding 
• certificaat
• HI11102: HALO™ pH-elektrode met Bluetooth® Smart-technologie
• pH-kalibratieoplossing

Opmerking Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat 
het instrument goed functioneert. Alle defecte items moeten 
worden teruggestuurd in de originele verpakking met de mee-
geleverde accessoires.

Zorg dat bij het gebruik van deze producten deze volledig geschikt zijn voor 
de omgeving waarin ze worden gebruikt. De werking van deze instrumenten 
in woongebieden kan leiden tot onaanvaardbare storingen van radio- en 
tv-apparatuur. Elke aanpassing door de gebruiker aan de geleverde appara-
tuur kan EMC-prestaties van de instrumenten verminderen. 

Om elektrische schokken te voorkomen, gebruik deze instrumenten niet bij 
spanningen groter dan 24 VAC of 60 VDC. Om schade of brandwonden te 
voorkomen, voer geen metingen uit in een microgolfoven/magnetron.
Edge® blu stelt de gebruiker in staat draadloze, nauwkeurige pH-metingen 
te doen met behulp van de Hanna Instruments HALO ™ Bluetooth digitale 
elektrode. Elke HALO heeft een uniek serienummer. Zodra de meter is aange-
sloten, is de elektrode klaar om de pH samen met de temperatuur te meten.
De gebruikersinterface stelt u in staat om edge® blu aan te passen aan uw 
exacte meetvereisten. Het intuïtieve ontwerp vereenvoudigt configuratie, 
kalibratie, meting, dataloggen en dataoverdracht naar een USB-stick of com-
puter. Edge® blu biedt ook een basisbedrijfsmodus die de meetconfiguratie 
stroomlijnt en geschikt is voor veel routinetoepassingen. 
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FUNCTIES

contacten voor 
oplader

1. LCD 
2. Toetsen 
3. Aan/uit-knop 
4. Micro-USB-connectie voor stroomtoevoer of pc 
5. USB-connectie voor datatransfer
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ceramische junctie

pH-gevoelig glas

blauwe indicator
bedieningsknop

HI11102 HALO™ pH-elektrode
Het blauwe indicatorsignaal knippert in verschillende patronen om de veran-
dering in status te tonen.
• Connecteerbaar: elke 1/2 sec.
• Verbonden: 4-5 snelle flitsen gevolgd door normale werking.
• Normale werking: elke 2 sec.
• Bij verbinden: kleine groep gevolgd door normale werking.
• Bij uitzetten: 2 snelle flitsen.
• Batterijfout: 3 snelle flitsen.
• Standby: 2 sets dubbel snel.
• In standby: uitgeschakeld.

Toetsen

1. CAL/MODIFY - Voor het invoeren en verlaten van de kalibratiemodus. In 
SETUP om instellingen te wijzigen.
2. GLP/CFM - Om GLP-kalibratiegegevens weer te geven. In SETUP, om een 
wijziging te bevestigen. Bij kalibratie om de kalibratiepunten te bevestigen.
3. RANGE/u - Om de mV-meting weer te geven. In SETUP, om naar rechts in de 
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keuzelijst te gaan. In log RCL, om GLP-gegevens te bekijken.
4. SETUP/CLR - Om de SETUP-modus in of uit te gaan. Tijdens de kalibratie 
om vorige kalibratiedata te wissen. In logboek RCL, om logboekrecords te 
wissen.
5. Om te bladeren door het SETUP-menu. Om de selectie te wijzigen bij het 
wijzigen van een parameter in SETUP. Om de Bluetooth-functies in de meting 
te openen.
6. RCL (Recall) - Om geregistreerde records te bekijken of het verbruikte 
log-geheugen te bekijken.
7. LOG - Om gegevens handmatig te loggen of handmatig bij stabiliteit ,of om 
intervallogging te starten of te stoppen.

Opmerking Log kan ook worden gestart of beëindigd door de bedienings-
knop op de elektrode. 
U kunt de snelheid verhogen/verlagen om de waarde van een 
parameter te wijzigen. Houd een pijltjestoets ingedrukt en 
schuif de vinger naar de dubbele punt om de waardeverande-
ringen te verhogen.
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Lcd-scherm

1 indicaties modus
2 CFM, bevestig
3 USB-status
4 bluetooth-logo
5 ph-elektrode-diagnostiek
6 elektrodesymbool met batterijstatus
7 batterijsymbool
8 pijlindicatie, wanneeer beschikbaar
9 gebruikte ph-kalibratiebuffers
10 berichtlijn
11 labels
12 temperatuur
13 temperatuureenheid
14 temperatuurcompensatiestatus
15 meting
16 meeteenheid
17 stabiliteitsindicator

De derde lijn (10) is een speciale berichtlijn. Tijdens de meting kan de 
gebruiker de pijltjestoetsen gebruiken om verschillende functies te selecte-
ren. Opties omvatten het scannen, aansluiten op, het identificeren van een 
aangesloten elektrode of het weergeven van datum, tijd, kalibratiegegevens 
of acculading. Als er een meetfout of logstatusverandering optreedt tijdens 
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de meting, zal de derde regel een relevant bericht weergeven. 

INSTELLINGEN
De belangrijkste modi van edge® blu zijn instellingen, kalibratie, meten, 
dataloggen en dataexport. Volg deze algemene omschrijving om te beginnen. 
De volgende onderwerpen worden uitgebreid beschreven in de secties die 
volgen in deze handleiding.

1. Maak u vertrouwd met de eigenschappen van deze unieke meter.
2. Beslis hoe de meter wordt gebruikt en zet de muur- of de bankhouder 

dichtbij de stroomtoevoer.
3. Schakel de edge® blu in met de aan/uit-knop bovenaan de meter.
4. Zet de elektrode aan door op de aan-knop te drukken en connecteer zo 

via Bluetooth.
5. Stel de juiste parameters in die nodig zijn voor de meting die u maakt.
6. Kalibreer de elektrode.

Je bent nu klaar voor metingen.

Houder
Insert electrode holder arm into the post on the pivoting base. Plaats de 
elektrodehouderarm in de post op de zwenkbasis.

Schuif edge® blu in de houder. Zet de elektrode in de elektrodehouder.
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Sluit de netadapterkabel aan op de achterkant van de houder. Sluit het ande-
re uiteinde aan op de voedingsadapter en sluit de stekker aan op de stroom-
toevoer. Controleer of de batterij oplaadt wanneer u de meter aanschakelt.

Muurmontage
Kies een geschikte wandlocatie. Bevestig de wandhouder met behulp van de 
meegeleverde schroeven. Klik cover over de schroefkoppen.

Sluit de netadapterkabel aan op de onderkant van de wandhouder. Sluit het 
andere uiteinde aan op de voedingsadapter en sluit de stekker aan op de 
stroomtoevoer.
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Schuif het instrument in de wandhouder. Controleer of de batterij oplaadt 
wanneer u de meter aanschakelt.

Stroomaansluiting
Verbind de micro USB connector met de mircro USB poort op de cradle of de 
muurbevestiging. Sluit hierna de 5Vdc adapter aan op het elektriciteitsnet. 
edge™ kan ook van stroom voorzien worden via een USB kabel rechstreeks 
in een PC.

Opmerking edge is voorzien van een herlaadbare batterij, welke in 8 uur 
ononderbroken gebruik kan voorzien. Wanneer edge® blu 
aangesloten is op de voedingsadapter of op een pc, wordt de 
batterij opgeladen.

Bij het opstarten zal edge blu de eerste scan uitvoeren, om de HALO-elektro-
de te ontdekken.
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AANSLUITINGEN ELEKTRODES
Als tijdens “SCANNING” de SETUP / CLR-toets wordt 
ingedrukt, zal de meter naar het meetscherm springen 
en blijft het scannen op de achtergrond.

Als er een elektrode wordt gevonden, wordt deze direct 
weergegeven. De gebruiker kan een elektrode selecte-
ren en er mee verbinding maken met de GLP/CFM-toets.

Als de laatst aangesloten elektrode wordt gevonden, 
wordt die automatisch aangesloten.

Als tijdens “CONNECTING” de SETUP/CLR-toets wordt 
ingedrukt, zal de meter de huidige aansluiting afbreken 
en zal “CONNECTION TERMINATED” verschijnen.

Als er geen elektrode is gevonden, zal na het uitvoeren 
van de scan, edge® blu in de meetmodus springen (met 
het bericht “NO PROBE”).

Als de meter later een beschikbare elektrode vindt, 
wordt automatisch “PROBES Beschikbaar” weergegeven. 
Om de lijst met elektrodes te zien, druk op de GLP/CFM-
toets. Om met een elektrode uit de lijst te verbinden, 
selecteert u de gewenste elektrode met de toets GLP/
CFM.

Om een   handmatige scan uit te voeren in de meetmodus, 
ga naar SCAN met de pijltjestoetsen en druk op GLP/CFM. 
“SCANNING” wordt continu weergegeven totdat een 
elektrode beschikbaar is. Druk op SETUP/CLR om terug 
te keren naar de meetmodus.

Foutberichten kunnen worden weergegeven tijdens het aansluiten. Dit kan 
het gevolg zijn van de Bluetooth-signaalsterkte of de configuratie.

Nadat de verbinding is vastgesteld, zal edge® blu de elektrodeconfiguratie 
lezen. Als de elektrode niet compatibel is met de huidige versie van de meter, 
wordt het bericht “Incompatible PROBe” weergegeven. In het geval van een 
elektrode met beschadigde data, zal de meter “BAD elektrode” of “PROBE 
NOT CONFIGURED” tonen.

Opmerking Wanneer de gescande elektrodes worden getoond, worden ze 
door de RSSI (signaalsterkte) in dalende volgorde geordend. 
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ALGEMENE INSTELLINGEN
De volgende algemene instellingen verschijnen bij alle metingen. Deze 
instellingen blijven bij het overschakelen naar een andere elektrode. Opties 
worden in de tabel hieronder weergegeven met keuzes en standaardwaar-
den. Parameters kunnen gekozen worden door op SETUP te drukken. U 
verkrijgt een overzicht van de parameters door te scrollen met de pijltjes-
toetsen. Om een instelling aan te passen, druk op CAL/MODIFY key. De optie 
kan gewijzigd worden met behulp van RANGE, en de pijltjestoetsen. Druk 
GLP/CFM om de wijziging te bevestigen. . Druk op CFM om te bevestigen of 
op SETUP/CLR om het menu te verlaten.

Optie Beschrijving Keuzes Standaard Basis

*Enkel zicht-
baar wanneer 
verbinding via 
USB gemaakt is

Selecteer als de 
PC wordt gebruikt 
voor het opladen 
van de batterij (en 
de meter wordt 
gebruikt voor het 
aanmelden) of 
als de gegevens 
naar de pc worden 
uitgevoerd.

LOG op EDGE of 
exporteer naar 
PC

LOG op 
EDGE

Beschikbaar

Log Selecteer logtype:
Handmatig loggen, 
Handmatig loggen 
bij stabiliteit (3 
soorten stabi-
liteitscriteria 
beschikbaar)
Intervalloggen.

Handmatig
Stabiliteitslog:
snel, gemiddeld,
accuraat;
Intervallog:
5, 10, 30 esc.;
Intervallogboek
minuten: 1, 2, 5,
15, 30, 60, 120, 
180.

Interval
(5 sec)

Manueel 
loggen of 
medium 
stabiliteit

Boodschap 
vervallen 
kalibratie

De meter zal CAL 
DUE weergeven 
indien ingestelde 
tijd overschreden

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dagen of OFF

7 dagen Niet beschik-
baar

Basismodus Bij “Aan” zijn een 
beperkt aantal 
parameters en 
kalibratiebuffers 
beschikbaar.

Uit of aan Uit Beschikbaar
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Optie Beschrijving Keuzes Standaard Basis

Informatie Visuele aanduiding 
van gebruikte buf-
fers. Elektrodecon-
ditie weergegeven 
wanneer buffers 
7,01 en 4,01 en/
of 10,01/9,18 pH 
gebruikt worden.

Uit of aan Aan Gebruikte 
buffers, 
elektrode-
condities niet 
weergegeven.

First Custom 
Buffer

Bij “Aan” kan 
een aangepaste 
pH-bufferwaarde 
ingevoerd worden 
voor kalibratie.

Uit of waarde Uit Niet beschik-
baar

Second Custom 
Buffer

Bij “Aan” kan 
een aangepaste 
pH-bufferwaarde 
ingevoerd worden 
voor kalibratie.

Uit of waarde Uit Niet beschik-
baar

First Calibrati-
on Point

Hoe het eerste ka-
libratiepunt wordt 
gemaakt.

Offset of punt Offset Niet beschik-
baar (automa-
tisch offset)

Resolution Keuze tussen 
0,01 en 0,001 pH 
resolutie.

0,01 of 0,001pH 0,01 pH Niet be-
schikbaar 
(automatisch 
0,01 pH)

Set Out Of Cali-
bration Range

Bij “Aan”, zal een 
meting buiten het 
gekalibreerde be-
reik (buffers) een 
waarschuwings-
bericht geven.

Uit of aan Aan Niet beschik-
baar, geen 
waarschu-
wing.

Datum Druk op MODIFY 
om de datum in te 
stellen. Bevestig 
met CFM.

YYYY/MM/DD Beschikbaar

Tijd Druk op
MODIFY om de 
tijd in te stellen. 
Bevestig met CFM.

24 hr:MM:SS
Time

Set time Set time

Overgang van 
boodschappen

Kies hoe bood-
schappen
worden getoond 
op de derde lijn

Scroll per woord 
of per letter

Letter Beschikbaar
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Optie Beschrijving Keuzes Standaard Basis

Herstel 
fabrieksinstel-
lingen

Druk op MODIFY 
en daarna op CFM 
om de fabrieksin-
stellingen te 
herstellen op het 
toestel

Beschikbaar

Firmware Geeft firmware-
versie weer.
Druk RANGE/
u voor firmware 
elektrode

Enkel weergave Huidige 
versie

Beschikbaar

Meter ID/
Meter SN/
Probe SN

User ID en serie-
nummer van meter 
en elektrode. Druk 
RANGE/ u om te 
kiezen.

0000/se-
rienummer

Beschikbaar

CSV file sepa-
rator

Voor kolomschei-
ding in .csv-be-
standen.

Komma of punt-
komma

Komma Beschikbaar

Probe discon-
nect mode

Selecteer als de 
elektrode wordt 
uitgeschakeld 
en losgekop-
peld ofwel in 
standby-modus 
gezet, alleen voor 
elektrodes V1.01 
of hoger.

Uit of standby Uit Beschikbaar

Opmerking Auto Off is uitgeschakeld als de meter is aangesloten op een 
pc.

pH-CONFIGURATIES 
Zodra een HALO-elektrode is aangesloten op een meter, worden alle elektro-
despecifieke parameters zichtbaar in het SETUP-menu. De werking van de 
pH-meter is geconfigureerd met behulp van SETUP/CLR met een pH-sonde 
aangesloten. De parameterspecifieke opties worden in het menu weergege-
ven. Als de basismodus “Aan” is, wordt de pH-parameterlijst niet weergege-
ven. Zie de basismodus voor een beschrijving van deze werking voordat u de 
meter instelt.
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BASISMODUS
De meter biedt een basisbedrijfsmodus die de meetconfiguratie voor pH-me-
tingen stroomlijnt en geschikt is voor veel routinetoepassingen. De basismo-
dus voor pH vermindert de parameterselectie. De meter beperkt kalibratie 
tot 5 standaard buffers: pH 6,86, 7,01, 4,01, 9,18 en 10,01. Alle pH-metingen 
zullen worden weergegeven, loggen en exporteren met 0,01 pH-resolutie. 
Intervalloggen is dan ookniet beschikbaar, handmatig loggen en handmatig 
bij stabiliteit wel. De pH-conditiegrafiek wordt niet weergegeven, waardoor 
de display een “Basic” meetscherm toont met alleen pH-data en temperatuur.

LOGGEN

Opmerking Wanneer de meter wordt aangesloten via de USB-connector 
aan de pc, zal LOG ON EDGE of export to pc moeten gekozen 
worden. 
Een ‘record’ is een opgeslagen meting en een ‘lot’ is een groep 
records. 
1000 meetwaarden kunnen worden opgeslagen. Dit geheu-
gen wordt gedeeld door alle meettypes (pH, EC en DO) en alle 
logtypes (manueel, stabiliteit en interval). 
Een intervallogsessie kan maximaal 600 metingen opslaan, 
indien er beschikbare geheugenruimte aanwezig is.

Er kunen maximaal 100 intervalloggingen worden op-
geslagen. Als het 101e lot wordt getracht te starten, zal 
MAX LOTS op het scherm verschijnen. Er zullen dan en-
kele lots moeten verwijderd worden. De lotnummering 
gaat tot 999 en zal opnieuw beginnen als alle loggings 
verwijderd zijn. Er kunnen maximaal 200 metingen op-
geslagen worden in een manuele of stabiliteitslogging.

Als het loggingsgeheugen vol komt te zitten tijdens 
een logging, zal het LOG FULL bericht op het scherm 
verschijnen en de logging zal stoppen. Het display zal 
teruggaan naar het meetscherm hierna.

Het type logging kan gekozen worden in SETUP. Het 
type logging kan gekozen worden in SETUP.
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LOGTYPES
Bij intervallogging wordt een continue loggingssessie opgestart met een 
door de gebruiker bepaalde meetinterval. Deze functie is niet aanwezig in 
basis modus.

Metingen uitgevoerd via manuele logging worden opgeslagen elke keer LOG 
wordt ingeduwd. Alle metingen worden opgeslagen in één lot voor dit type 
metingen. Nieuwe loggings uitvoerd op verschillende tijdstippen worden 
steeds in hetzelfde lot opgeslagen.

Stabiliteitslogging is een type logging die wordt uitgevoerd telkens er op LOG 
wordt geduwd én de criteria voor stabiliteit zijn bereikt. De stabiliteitsinstel-
lingen kunnen gekozen worden (snel, medium of accuraat).

Kies in de instellingmodus de logparameter, druk CAL/MODIFY en gebruik 
RANGE om tussen manuele, interval- of stabiliteitslogging te selecteren. 
Gebruik de op- en neertoetsen om de instelling te bepalen. 

Complete GLP-informatie wordt steeds opgeslagen telkens een logging 
wordt uitgevoerd. Hierbij is volgende informatie beschikbaar: datum, tijd, 
meetbereik, temperatuur, temperatuur, kalibratie informatie en serienummer 
van de gebruikte elektrode.

INTERVALLOGGEN
Selecteer het meetinterval in het SETUP-menu (niet 
aanwezig in basismodus). Om een intervallogging te 
starten, druk op LOG terwijl het instrument in meetmo-
dus staat of druk kort op de elektrodetoets.

De boodschap PLEASE WAIT verschijnt, gevolgd door het 
aantal vrije geheugenplaatsen. Tijdens de actieve inter-
vallogging, verschijnt de informatie op de derde tekstlijn. 
Op deze lijn verschijnt in welk lot de data zal worden 
opgeslagen en houdt het aantal gemaakte loggings bij. 
Het LOG-symbool is steeds actief tijdens logging.

Door de RANGE-toets te gebruiken, zal u het aantal 
beschikbare geheugenplaatsen getoond worden.

Door op LOG te drukken, zal de logsessie stoppen. De 
boodschap LOG STOPPED verschijnt gedurende enkele 
seconden op het display.

Indien een fout optreedt met betrekking tot de elektro-
de tijdens een logging, verschijnt OUT OF FREE SPACE, 
afwisselend met verdere loginformatie.
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MANUEEL LOGGEN
Selecteer MANUAL in het setup-menu. Om een manuele loggingssessie te 
beginnen, druk op de LOG-toets terwijl het toestel in meetmodus staat. De 
boodschap PLEASE WAIT wordt kort getoond, waarna de boodschap dat de 
meting is opgeslagen en het lotnummer worden weer-
gegeven.

Nadat de meting werd opgeslagen en het lotnummer 
werd getoond, verschijnt de vrije geheugenruimte op 
het scherm. De LOG tag verschijnt op alle schermen.

STABILITEITSLOGGING
Selecteer STABILITY en kies de stabiliteitscriteria in het 
SETUP-menu. Enkel medium stabiliteit is beschikbaar in 
basismodus. Om de stabiliteitslogging te starten, druk 
op de logtoets terwijl het instrument in meetmodus 
staat.

De boodschap PLEASE WAIT verschijnt kort op het 
scherm, gevolgd door de STABILITY, LOG en WAITING 
boodschappen. De log kan worden gestopt terwijl de 
WAITING boodschap verschijnt, duw nogmaals op LOG.

Wanneer de geselecteerde criteria bereikt zijn voor sta-
biliteitslogging, verschijnt SAVED op het display gevolgd 
door de melding hoeveel ruimte nog beschikbaar is. De 
LOG tag verschijnt op verschillende plaatsen.

De onderstaande berichten worden ook in bepaalde 
gevallen weergegeven:

“PLEASE WAIT”, “WAITING”, “SAVED”, “FREE”.

LOGS BEKIJKEN
Alle gelogde meetwaarden kunnen bekeken worden op de meter door op RCL 
te drukken. 

Het display geeft ook het percentage van het gebruikte geheugen weer. 
Druk op CFM om deze gelogde meetwaarden weer te geven.
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Manual log on demand lot, 

Manual log on stability lot, 

Individual Interval logging lots.

Als er geen gegevens zijn gelogd voor het geselecteerde 
logtype, geeft het instrument de volgende berichten 
weer (bijv. voor pH-bereik): 

“NO MANUAL LOGS”, “NO STABILITY LOGS”, “NO INTERVAL 
LOGS”.

Druk op CFM om de loginformatie te tonen. Gebruik de 
BOVEN/ONDER pijltjestoetsen om door de verschillende 
lots te bladeren en het gewenste lot te zoeken.

Druk RANGE om GLP-data te bekijken.

Druk op CLR en dan op CFM om loten te verwijderen. 

Druk op RCL om uit het lot te gaan.

Druk RCL om daarna terug te keren naar het meetscherm.

VERWIJDER TYPE/LOT
Druk op RCL en selecteer measurement log. Druk GLP/CFM.

Gebruik de BOVEN/ONDER pijltjes om manuele logging of stabiliteitslogging 
te selecteren of om interval lots te verwijderen.

Druk SETUP/CLR. Het instrument toont “CLEAR MA-
NUAL” voor handmatige records, “CLEAR STAB” voor 
stabiliteitsrecords.

Bij Interval-lots wordt het bericht ‘CLEAR’ gevolgd door 
het geselecteerde lot weergegeven met de ‘CFM’ knippe-
rend.

Druk op de pijltjestoetsen om een andere lot te se-
lecteren. Druk op GLP/CFM. Het instrument verschijnt 
“PLEASE WAIT”.

“CLEAR DONE” verschijnt voor enkele seconden op het 
scherm nadat PLEASE WAIT afgelopen is. Het geselec-
teerde lot is nu van het instrument verwijderd.
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VERWIJDER RECORDS

Records verwijderen (handmatig en bij stabiliteit)
Om individuele lots te verwijderen, ga naar Manual (Stability) door op CFM te 
duwen wanneer Manual (Stability) verschijnt. Gebruik de pijltjestoetsen om 
het lot te selecteren en CLR om dit te verwijderen.

Het instrument toont “REC DELETED PRESS CAL TO UNDO”, of druk RCL om 
wijzigingen op te slaan en er worden geen meetwaarden weergegeven. 
Meerdere records kunnen worden verwijderd. Om de verwijderde records te 
herstellen, druk CAL/MODIFY voor elk verwijderd record.

Druk RCL om de log op te slaan en te verlaten. Het instrument zal gedurende 
meerdere seconden “SAVING” weergeven. Wanneer individuele meetwaarden 
verwijderd worden in de opgeslagen manuele logging, worden de meet-
waarden opnieuw genummerd, rekening houdend met de chronologische 
volgorde

Om alle meetwaarden van een stabiliteitslogging te verwijderen, ga verder 
zoals beschreven bij LOTS. Om alle meetwaarden van een stabiliteitslogging 
te verwijderen, ga verder zoals beschreven bij LOTS.

Selecteer het Manual (Stability) lot en druk op CLR. De 
boodschap CLEAR verschijnt op het scherm samen met 
MANUAL of STABILITY en de CFM knop zal knipperen. 
Druk op CFM om het verwijderen van de geselecteerde 
lots te bevestigen. Druk op CLR om het scherm te verla-
ten zonder te verwijderen.

Het lotnummer wordt gebruikt om bepaalde datasets te identificeren. De 
lotnummers zijn achtereenvolgend gereserveerd tot 100, zelfs wanneer en-
kele loten verwijderd zijn. Het totaal aantal loten dat kan worden opgeslagen 
is 100. Wanneer sommige loten verwijderd worden (bv 1-50), kunnen vijftig 
bijkomende lots opgeslagen worden. Deze worden van 101-150 genummerd. 
De lots worden achtereenvolgens gereserveerd tot 999 is bereikt. Hierna 
moet u alle LOT logs achtereenvolgens verwijderen om de nummering op-
nieuw te starten.
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Alles verwijderen
Alle pH logs kunnen eenvoudig verwijderd worden. Deze 
functie zal alle MANUAL, STABILITY en INTERVAL lots 
verwijderen voor de geselecteerde parameter.

Druk RCL. “CFM” zal knipperen. 

Druk SETUP/CLR terwijl de pH weergegeven wordt , CFM 
knippert en “LOG RECALL” weergegeven wordt.

CLEAR ALL en de parameter worden getoond en alle 
loten kunnen verwijderd worden met CFM.

PLEASE WAIT en het percentage dat reeds gewist is zal 
knipperen tot het verwijderen gedaan is. 

Opmerking Als SETUP/CLR per ingelukt ingedrukt 
wordt, drukt u nogmaals op SETUP/CLR 
om af te sluiten zonder te verwijderen.

“CLEAR DONE” verschijnt nadat de records succesvol zijn 
gewist.

VERBINDING EN OPSLAG
Gelogde data kan van het instrument worden overgezet 
via een USB stick door gebruik te maken van de LOG 
RECALL functie. De minimum vereiste voor de USB stick 
is USB 2.0.

Verbind de USB stick met de aansluiting aan de boven-
kant van de meter. Druk op RCL. Druk CFM. 

Selecteer manuele, interval of stabiliteitsloggings door 
gebruik te maken van de pijltjestoetsen. Druk LOG. “USB 
HOST” verschijnt op het scherm.

PLEASE WAIT verschijnt gevolgd door EXPORT. Druk op 
CFM om het geselecteerde lot te exporteren. Wanneer 
CFM niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, zal de 
USB verbinding op inactief komen te staan.

De meter zal het huidige percentage aan overgezette 
data weergeven tot 100% op het scherm verschijnt. 
Verwijder hierna de USB stick.

Als het geselecteerde bestand of een bestand met 
dezelfde naam al op de flash drive is opgeslagen, vraagt 
de meter om het bestaande bestand te overschrijven. 
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De melding “OVERWRITE” en “CFM” knipperen. Druk GLP/
CFM voor het overschrijven van het bestaand bestand of 
CAL/MODIFY om af te sluiten zonder te exporteren.

Exporteren 
Het display keert hierna terug naar de geselecteerde 
parameter. Druk tweemaal op RCL om terug te keren naar 
de metingen.

Om alle logs te exporteren, voer je Log Recall in. De meter 
geeft percentage van het bezette geheugen weer. Sluit 
de USB-stick aan op de USB-poort aan de bovenkant van 
de meter.

Als het percentage niet 0,0% is, kan u op LOG drukken, 
en het menu Export All wordt weergegeven. Na be-
vestiging is de USB-host geactiveerd. De meter zal alle 
beschikbare logs naar de USB-stick kopiëren.

Als de bestanden al op de USB-stick bestaan, zal de me-
ter het bericht “OVR” en het lotnummer tonen.

De meter geeft vier opties voor overschrijvingen: JA, NEE, 
JA ALLE EN GEEN ALLEEN. Deze opties kunnen worden 
geselecteerd met de pijltjestoetsen en vervolgens be-
vestigd door GLP/CFM.

Opmerking Verwijder de USB-stick niet tijdens een 
gegevensoverdracht.

Opmerking Laad eerst de batterij op en exporteer 
dan, als het bericht “BATTERIJ TE LOW TO 
EXPORT” verschijnt.

De opgeslagen data op edge kan overgezet worden van het instrument naar 
de PC door volgende stappen uit te voeren. Geschikte besturingssystemen 
zijn Windows (XP minimum), OS X of Linux.

1. Verbind de meter met de pc met de micro-USB-kabel
2. Zet de meter aan
3. Druk SETUP/CLR en selecteer “LOG ON EDGE”.
4. Druk CAL/MODIFY en gebruik de pijltjestoetsen om naar “EXPORT TO 

USB” te veranderen.
5. Druk GLP/CFM en USB/PC wordt weergegeven.
6. Druk SETUP/CLR om te verlaten.

De pc zou de meter nu nu moeten herkennen als een verwisselbare schijf. 
Open deze schijf om de opgeslagen mappen te bekijken. Logbestanden zijn 
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gerangschikt als gescheiden waarden door komma’s (*.csv) en kunnen geo-
pend worden met elke tekstverwerker of spreadsheetprogramma.

Opmerking Gebruik de instelling ‘SEMICOLON’ in het SETUP-menu om een 
.csv-bestand correct in te lezen in Excel. Indien ‘COMMA’ wordt 
gebruikt, ontstaat de kans dat de data niet correct gescheiden 
in Excel worden weergegeven.

Opmerking West-Europese (ISO-859-1) tekenset en Engelse taal zijn 
vooringesteld. Andere bestanden kunnen zichtbaar zijn, 
afhankelijk van de computerinstellingen. Alle opgeslagen 
bestanden worden in deze map weergegeven. Pas de letter-
grootte of de kolombreedte aan. Pas de decimalen aan als de 
pH is gelogd met 0,001 resolutie.

Intervallogs worden aangeduid met pH. d.w.z. PHLOT001, PHLOT002 enz.

De handmatige lots als PHLOTMAN, en de stabiliteitslots als PHLOTSTA. Alle 
stabiliteitslogboeken, ongeacht de stabiliteitsinstelling, bevinden zich in 
hetzelfde stabiliteitsbestand.

Klik op het gewenste log om gegevens te bekijken.

Opmerking Wanneer C! verschijnt in de gelogde data, houdt dit in dat de 
elektrode buiten het meetbereik werd gebruikt. Wanneer C!! 
zou verschijnen, is er een probleem met de temperatuursen-
sor en moet deze nagekeken of vervangen worden.

Voor optimale pH-metingen:

1. Begrijp de voordelen en kenmerken van standaard en basismodus.
2. Sluit de elektrode aan op de meter.
3. Stel de meter in door voorkeuren te configureren.
4. Kalibreer.
5. Meet. 

BASIS VERSUS STANDAARD pH-MODUS
De standaard pH-modus bevat een 5-punts kalibratie, laat het gebruik van 
alternatieve buffers toe, heeft mogelijkheid tot 0,001 pH-resolutie, beschikt 
over het volledige pakket aan Cal Check-functies (inclusief gebruikte buffers, 
staat van de elektrode, responstijd en boodschappen wanneer een vervuilde 
buffer gebruikt wordt of wanneer de pH-elektrode onderhoud nodig heeft 
tijdens de kalibratie).

De basis pH-modus omvat een vereenvoudigde SETUP, er kunnen geen be-
slissingen genomen worden die de pH meting kunnen veranderen. 
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De gebruikte resolutie is 0.01 pH en er is slechts een driepuntskalibratie 
aanwezig met keuze uit volgende buffers: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 of 10.01. 
Kalibratie Check is  beperkt tot boodschappen op het scherm tijdens kalibra-
tie. Herinneringen voor kalibratie zijn niet beschikbaar. De GLP data zal echter 
nog steeds offset, slope, gebruikte buffers en kalibratiedatum bevatten. 
Manuele logging en medium stabiliteitslogging zijn nog steeds beschikbaar.

Opmerking Wanneer er veranderd wordt van standaard naar basismodus, 
wordt de vorige kalibratiedata gewist. 

De grootste verschillen tussen basis en standaard modus zijn in onderstaan-
de tabel weergegeven.

Standaard Basis*

Kalibratie 5 punten, inclusief twee aan-
gepaste buffers

3 punten

Diagnostiek Cal Check™
Foutmeldingen
GLP

Basis foutmeldingen
GLP basis data

Logtypes Manueel type logging Stabi-
liteitsloggingen Intervallog-
gingen

Manueel type logging 
Stabiliteitsloggingen 
(Medium)

* Alle elektrodes werken in deze modus.

DE HALO-ELEKTRODE AANSLUITEN
Schakel de meter in door op de aan/uit-knop op de bovenkant van de meter 
te drukken. Het Bluetooth-logo en “SCANNING” verschijnen. 

Druk onmiddellijk op de bedieningsknop op uw HALO. De blauwe halo begint 
elke halve seconde te knipperen en geeft aan dat die detecteerbaar is. 

Als dit de eerste aansluiting op de sonde is en de enige HALO ™ is in de 
detecteerbare modus, verandert het bericht in “CONNECTING” en wordt het 
elektrodemodel weergegeven, gevolgd door een herinnering voor de verwij-
dering van de dop en vervolgens het meetscherm. Als meer dan één elektro-
de beschikbaar is, moet de gewenste worden geselecteerd en bevestigd om 
te verbinden (GLP/CFM). Als een eerder geassocieerde elektrode in STANDBY 
of in de detecteerbare modus staat wanneer de meter scant, wordt de ver-
binding automatisch verbonden.
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pH-KALIBRATIE

Standaard modus
pH-toepassingen in standaard modus laat het gebruik van alle functies van 
dit instrument toe. Deze functies bevat zeven standaard buffers en mogelijk-
heid tot twee custom buffers. Tot vijf pH punten kunnen gelijktijdig gebruikt 
worden voor kalibratie.

Het toestel moet opnieuw gekalibreerd worden:

• indien een hoge nauwkeurigheid vereist is
• als de pH-sonde vervangen is
• wekelijks
• na gebruik in agressief milieu
• als CAL DUE op het scherm verschijnt

Gebruik steeds verse buffers indien u het toestel herkalibreert en voer des-
noods onderhoud op de elektrode uit. U gebruikt best buffers die in de buurt 
liggen van het pH gebied van uw toepassing.

Voorbereiding 
Giet kleine hoeveelheden bufferoplossing in schone bekers. Indien mogelijk, 
gebruik plastic bekers om EMC-interferenties te minimaliseren.

Om een nauwkeurige kalibratie te bekomen en om kruiscontaminatie te ver-
mijden, gebruik twee bekers voor elke bufferoplossing. Eén om de elektrode 
in voor te spoelen, de andere om de elektrode te kalibreren. 

Indien uw toepassing zich in het zure pH-gebied bevindt, gebruik eerst 
pH-buffer 7.01 en nadien pH-buffer 4.01. Indien uw toepassing eerder ba-
sisch is, gebruik dan eerst buffer pH 7.01 en nadien buffer 10.01.

Procedure
Kalibratie kan uitgevoerd worden met tot wel 5 verschillende buffers. Voor 
nauwkeurige metingen is zeker een driepuntskalibratie aangeraden. De ka-
libratiebuffer kan geselecteerd worden uit de bufferlijst: pH 1.68, 4.01, 6.86, 
7.01, 9.18, 10.01 en 12.45.

Aangepaste buffers laten de gebruiker toe om te kalibreren in een buffer-
oplossing  pH kalibratie verschillend van de standaard oplossingen. Twee 
aangepaste buffers kunnen worden ingevoerd in het SETUP menu. 

Het instrument zal automatisch de buffer die gebruikt werd tijdens de kali-
bratie, en de buffers die zich in ± 0.2 pH bereik bevinden, overslaan.

Dompel de pH-elektrode een drietal centimeter in een bufferoplossing en 
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roer de oplossing. Druk op CAL om in het kalibratiemenu 
te gaan.

CAL zal verschijnen wanneer de 7,01 pH-buffer wordt 
getoond op het scherm. Indien nodig, navigeer met de pijl-
tjestoetsen naar andere bufferwaarden. De zandloper met 
STIR wordt getoond op het display en zal blijven knipperen 
tot de meetwaarde stabiel is.

Indien de meting een stabiele waarde heeft bereikt en in 
de buurt ligt van de geselecteerde buffer, kan de kalibratie 
bevestigd worden met CFM.

De gekalibreerde waarde wordt weergegeven op het 
scherm met onderaan de waarde van de volgende buffer.

Na bevestiging van het eerste kalibratiepunt, spoel de 
elektrode af en dompel ze opnieuw een drietal centime-
ter onder in de tweede bufferoplossing. Indien gewenst, 
navigeer naar een andere bufferwaarde met behulp van de pijltjestoetsen.

De zandloper met boodschap STIR wordt getoond op het display en zal blij-
ven knipperen tot de meetwaarde stabiel is.

Indien de meting een stabiele waarde heeft bereikt en in de buurt ligt van de 
geselecteerde buffer, kan de kalibratie bevestigd worden met CFM.

Herhaal deze procedure indien gewenst voor meerdere 
bufferpunten. Een maximum van vijf pH-buffers kan 
opgeslagen worden.

Na bevestiging van het laatste pH-buffer kalibratiepunt, 
druk op CAL. Indien alle vijf kalibratiepunten gebruikt zijn , 
zal het instrument automatisch SAVING weergeven en de 
kalibratiepunten opslaan om hierna terug te keren naar de 
normale meetmodus.

Elke keer een nieuwe buffer wordt opgeslagen, wordt de 
data voor de oude buffer of voor elke buffer in een +-0.2 
pHbereik overschreven. 

Indien het huidige kalibratiepunt nog geen kalibratiedata 
bevat en de vijf bufferpunten zijn nog niet gevuld, zal de 
buffer toegevoegd worden aan de huidige kalibratie. Als 
de huidige kalibratiepunten vol zijn, zal het instrument 
vragen welk bufferpunt mag verwijderd worden.

Druk op de pijltjestoetsen om een buffer te selecteren, druk hierna op CFM 
om een buffer te bevestigen. Indien u geen buffer wenst te verwijderen, druk 
op CAL.
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Opmerking ls de vervangen buffer buiten het ± 0,2 pH-bereik van de ge-
kalibreerde buffers ligt, kunt u deze buffer tijdens de volgende 
kalibratie selecteren.

Werken met aangepaste buffers
Indien een aangepaste buffer werd geselecteerd in het SETUP menu, kan dit 
gekozen worden door tijdens kalibratie naar de buffer-
waarde te navigeren met de pijltjestoetsen. De C1 of C2 
boodschap zal verschijnen.

Druk RANGE om de aangepaste bufferwaarde in te 
stellen. De waarde van de buffer zal beginnen knipperen, 
gebruikt dan de BOVEN/ONDER pijltjes om de waarde te 
veranderen.

Na vijf seconden wordt de bufferwaarde bevestigd. Klik 
op het rechtste pijltje om deze waarde opnieuw aan te 
passen.

Opmerking De waarde van de aangepaste buffer kan na de kalibratie 
aangepast worden binnen een ± 1.00 pH bereik rond de buf-
ferwaarde.

Eerste kalibratiepunt
Bij het uitvoeren van een nieuwe kalibratie of tijdens het toevoegen van een 
nieuw kalibratiepunt, heeft u de keuze hoe het eerste kalibratiepunt zich zal 
verhouden ten opzichte van andere kalibratiepunten. Dit kan gekozen wor-
den in het SETUP menu bij parameter FIRST CALIBRATION POINT. De twee 
mogelijkheden zijn dan POINT en OFFSET.

Point zal een nieuwe buffer toevoegen aan een huidige kalibratie en de 
helling opnieuw berekenen aan de hand van het nieuwe kalibratiepunt 
(normaal).

Offset zal het nieuwe kalibratiepunt als vertrekpunt gebruiken voor de volle-
dige kalibratie en bestaande punten hieraan aanpassen.

Een pH-elektrode herkalibreren is eenvoudig en volgt de procedure.

Druk op CAL in de gewenste bufferoplossing en kies de juiste bufferwaarde. 
Wanneer een stabiele meetwaarde bereikt is, bevestig met CFM.

Druk hierna op CAL om uit het kalibratiemenu te gaan of blijf kalibreren voor 
meerdere kalibratiepunten. Het laatste kalibratiepunt wordt steeds toege-
voegd aan de kalibratiegegevens, ook de GLP informatie zal hiervan weerge-
geven worden.
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Opmerking Elke keer dat een buffer is bevestigd, 
vervangen de nieuwe kalibratiegegevens 
de oude voor de bijbehorende buffer of 
voor een buffer in de nabijheid van ± 0,2 
pH. Als de huidige buffer geen vorige ge-
gevens heeft opgeslagen en de kalibratie 
geen vijf buffers heeft gebruikt, wordt de 
huidige buffer toegevoegd aan de bestaande kalibratie. Als 
de bestaande kalibratie vol is, vraagt het instrument welke 
buffer te vervangen.

Opmerking  Wanneer de standaard modus wordt gebruikt (Basis modus 
staat dus uitgeschakeld), heeft u de keuze om de CONDITION 
en RESPONSE indicatoren op het scherm weer te geven. Deze 
indicatoren maken deel uit van het Cal Check system en kun-
nen geselecteerd worden onder SETUP bij de INFORMATION 
parameter. De keuze beslaat enkel ON of OFF. 

Elektrodestatus 
edge pH Calibration Check feature zal de elektrode status en responstijd 
berekenen gedurende de kalibratie en deze weergeven op het scherm.

CONDITION geeft de toestand van de elektrode weer die gebaseerd is op 
de offset- en slope-eigenschappen van de pH-elektrode op het moment 
van kalibratie. Dit weerspiegelt de prestaties van de elektrode en zou naar 
verwachting langzaam afnemen over het leven van de elektrode.

 
Voor een continue weergave van de toestand van de elektrode is dagelijkse 
kalibratie nodig. Deze informatie kan ook in de GLP-gegevens worden beke-
ken.

KALIBRATIE IN BASISMODUS

Procedure
Basis modus laat slechts een driepuntskalibratie toe.

Voor nauwkeurige metingen, wordt minstens een tweepuntskalibratie 
aangeraden. De standaard buffers die kunnen gekozen worden zijn: pH 4.01, 
6.86, 7.01, 9.18 en 10.01.
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Driepuntskalibratie
Dompel de pH-elektrode een drietal cm in een bufferoplossing en roer zacht-
jes. Druk op CAL en de 7.01 buffer zal weergegeven worden op het scherm. 
Kies indien gewenst een andere bufferwaarde met behulp van de pijltjes-
toetsen.

WAIT zal knipperen op het scherm tot een stabiele 
meetwaarde bekomen wordt.

Indien de meetwaarde stabiel is, zal CFM knipperen. 
Druk op CFM om de kalibratie te bevestigen.

De gekalibreerde waarde wordt centraal op het scherm 
weergegeven en de volgende buffer onderaan op het 
scherm.

Na bevestiging van het eerste kalibratiepunt, spoel 
de elektrode af en dompel deze onder in de volgende 
bufferoplossing.

Spoel en dompel de pH-elektrode ongeveer 3 cm in de 
tweede bufferoplossing en roer voorzichtig aan.

Druk indien nodig op de pijltjestoetsen om een andere 
bufferwaarde te selecteren.

Herhaal deze procedure voor het tweede en derde kalibratiepunt. Na beves-
tiging van het derde kalibratiepunt, zal het scherm SAVING weergegeven. Dit 
slaat ook het laatste kalibratiepunt op en keert hierna terug naar de meet-
modus.

De kalibratieprocedure kan teruggebracht worden tot twee of één buffer-
waarde. Druk op CAL om terug te keren na het gewenste aantal buffers is 
gebruikt voor kalibratie. 

Opmerking Wanneer een nieuwe kalibratie wordt uitgevoerd of een 
nieuw kalibratiepunt wordt toegevoegd, zal het eerste kali-
bratiepunt worden beschouwd al de offset.

Opmerking Druk op CAL nadat het eerste of tweede kalibratiepunt is 
bevestigd om terug te keren naar meetmodus

Opmerking Als de waarde weergegeven op het instrument niet binnen 
een aanvaardbaar bereik ligt van de standaardbuffer, zal 
WRONG BUFFER weergegeven worden op het scherm. Kijk 
na of de juiste bufferoplossing wordt gebruikt en/of reinig de 
elektrode indien nodig.
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Opmerking Indien de buffertemperatuur het bereik van de ingebouwde 
temperatuursensor overschrijdt, geeft het scherm WRONG 
BUFFER TEMPERATURE weer.

Opmerking Druk op CLR nadat u het kalibratiemenu hebt geopend om 
alle kalibratieparameters te wissen. CLEAR ALL wordt op het 
scherm weergegeven en het instrument zal nadien terugke-
ren naar de meetmodus. CAL DUE verschijnt op het scherm.

TEMPERATUURAFHANKELIJKHEID pH-BUFFER
Temperatuur heeft een uitgesproken invloed op pH metingen en de buf-
feroplossingen worden ook beïnvloed door temperatuursveranderingen. 
Tijdens de kalibratie wordt een automatische temperatuurscorrectie uitge-
voerd naar de gemeten temperatuur.

TEMP pH-BUFFERS
ºC ºF 1,679 3,000 4,010 6,862 7,010 9,177 10,010 12,454
0 32 1,670 3,072 4,007 6,982 7,130 9,459 10,316 13,379
5 41 1,670 3,051 4,002 6,949 7,098 9,391 10,245 13,178

10 50 1,671 3,033 4,000 6,921 7,070 9,328 10,180 12,985
15 59 1,673 3,019 4,001 6,897 7,046 9,273 10,118 12,799
20 68 1,675 3,008 4,004 6,878 7,027 9,222 10,062 12,621
25 77 1,679 3,000 4,010 6,862 7,010 9,177 10,010 12,450
30 86 1,683 2,995 4,017 6,851 6,998 9,137 9,962 12,286
35 95 1,688 2,991 4,026 6,842 6,989 9,108 9,919 12,128
40 104 1,693 2,990 4,037 6,837 6,983 9,069 9,881 11,978
45 113 1,700 2,990 4,049 6,834 6,979 9,040 9,847 11,834
50 122 1,707 2,991 4,062 6,834 6,978 9,014 9,817 11,697
55 131 1,715 2,993 4,076 6,836 6,979 8,990 9,793 11,566
60 140 1,724 2,995 4,091 6,839 6,982 8,969 9,773 11,442
65 149 1,734 2,998 4,107 6,844 6,987 8,948 9,757 11,323
70 158 1,744 3,000 4,123 6,850 6,993 8,929 9,746 11,211
75 167 1,755 3,002 4,139 6,857 7,001 8,910 9,740 11,104
80 176 1,767 3,003 4,156 6,865 7,010 8,891 9,738 11,003
85 185 1,780 3,002 4,172 6,873 7,019 8,871 9,740 10,908
90 194 1,793 3,000 4,187 6,880 7,029 8,851 9,748 10,819
95 203 1,807 2,996 4,202 6,888 7,040 8,829 9,759 10,734

Calibration Check geeft waarschuwingen weer tijdens de kalibratieprocedure 
indien nodig. Het verslijten van een elektrode is normaal gezien een traag 
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proces, enorme veranderingen sinds de vorige kalibratie worden dus waar-
schijnlijk veroorzaakt door een tijdelijk probleem met de elektrode of met één 
van de buffers. Deze problemen kunnen eenvoudig geïdentificeerd worden.

KALIBRATIEBOODSCHAPPEN

Wrong Buffer
Deze boodschap verschijnt indien het verschil tussen de 
gemeten waarde en de bufferoplossing te groot is. Kijk 
na of u wel de juiste bufferoplossing gebruikt en vervang 
deze indien nodig.

Wrong Old Points Inconsistency
Indien de nieuwe kalibratie substantieel verschilt van de 
oude kalibratie in die bufferwaarde, zal deze waarschu-
wing getoond worden. Wis de volledige oude kalibratie 
en elektrodeer een nieuwe kalibratie met verse buffers.

Druk op CAL en dan op CLR. CLEAR CALIBRATION wordt 
weergegeven op het scherm. Bevestig deze verwijdering 
van oude kalibratiepunten met CFM of verlaat dit menu 
door opnieuw op CAL te drukken. 

De elektrode kan een enkel kalibratiepunt behouden als 
het eerste punt werd geaccepteerd.

Zodra de informatie over de kalibratie is gewist, wordt 
het bericht “CAL DUE” weergegeven.

Clean Electrode
Deze error wordt weergegeven indien de elektrode 
status ondermaats is (slechte offset waarde of slechte 
slope waarde). Reinig de sensor met reinigingsvloeistof, 
dit moet de responstijd van de elektrode ten goede 
komen. Kalibreer opnieuw na reiniging.

Check Electrode Check Buffer
Deze boodschap wordt getoond indien de slope buiten 
de aanvaardbare bovengrens valt. Controleer het elektro-
de oppervlak en gebruik een verse bufferoplossing. Rei-
nigen van de elektrode kan ook de respons verbeteren.
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Bad Electrode
Indien bovenstaande boodschappen niet opgelost 
werden door reiniging of nieuwe kalibratie, geeft deze 
boodschap aan dat de elektrode moet vervangen wor-
den. Koppel een nieuwe pH-elektrode aan.

Wrong Buffer Temperature
Indien de temperatuur van de bufferoplossing buiten 
het temperatuurbereik van kalibratie ligt, komt deze 
foutmelding tevoorschijn. Gebruik een buffer op kamer-
temperatuur.

Opmerking De temperatuurgrenzen zijn gelimiteerd 
tot specificaties van de elektrode

Contaminated Buffer
Ververs de bufferoplossingen en hervat nadien de kali-
bratieprocedure.

Broken Temperature Sensor
Als de temperatuursensor op elk gewenst moment 
defect of onderbroken is, knippert een temperatuur van 
“25.0 ºC” op de tweede lcd-lijn en verschijnt de melding 
“BROKEN TEMPERATURE SENSOR” op de derde lcd-lijn 
nadat u de kalibratie hebt verlaten. Vervang elektrode 
als dit gebeurt.

Opmerking Als dit gebeurt tijdens het aanmelden verschijnt “25 ºC!” in het 
* .csv-bestand.

GLP-INFORMATIE
Good Laboratory Practice (GLP) refereert naar een aantal controle functies 
die de uniformiteit van kalibraties en metingen garanderen. De GLP sleutel 
opent een bestand met de laatste kalibratie informatie. Gebruik de pijltjes-
toetsen om door deze informatie te scrollen. Deze informatie omvat gebruikte 
buffers, temperatuur van de buffers, tijd en datum van 
de laatste kalibratie, serienummer van de elektrode 
en de berekende slope en offset. Deze informatie is 
beschikbaar in Basis en Standaard modus en ook be-
schikbaar bij elke data logging. Nieuwe kalibratiepunten 
zullen niet knipperen op het scherm, oude kalibratiepun-
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ten wel.

Indien geen kalibratie werd opgeslagen, wordt NO CAL 
weergegeven op het scherm.

De berekende offset en slope wordt steeds op het 
scherm weergegeven. De GLP slope is het gemiddelde 
van alle kalibratieslopes, het percentage refereert naar 
de ideale waarde op 25°C.

De laatste kalibratiedatum (yyyy/mm/dd) samen met de 
huidige meting worden op deze manier weergegeven.

Opmerking Voor aangepaste buffers worden steeds 
C1 en C2 weergegeven. Als enkel de twee-
de aangepaste buffer gebruikt is voor 
kalibratie, zal deze C1 weergeven samen 
met de waarde op het scherm.

Calibration Expiration status
Indien deze functie uitgeschakeld is, wordt EXPIRATI-
ON WARNING DISABLED weergegeven onderaan het 
scherm.

Indien deze functie is ingeschakeld, zal na het aantal in-
gestelde dagen CAL DUE worden weergegeven en moet 
er opnieuw gekalibreerd worden.

Het aantal dagen sinds het verlopen van de kalibratie, 
(bijvoorbeeld CAL EXPIRED 2DAYS AGO).

Het serienummer van de elektrode wordt samen weer-
gegeven met de huidige meetwaarde.

Als een buffer niet van de laatste kalibratie komt, knip-
pert de buffer. Als de datum en tijd van de kalibratie niet 
in overeenstemming zijn met de huidige datum en tijd 
die op de meter is ingesteld, wordt het bericht “Inconsis-
tent GLP time stamp” weergegeven.

In standaard modus, wordt de elektrodestatus slechts 
weergegeven op de dag van kalibratie. Via SETUP kan 
het aantal dagen ingesteld worden waarna een waar-
schuwing wordt gegeven voor een nieuwe kalibratie.
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pH METEN
Wanneer een pH-elektrode wordt aangesloten, zal het 
instrument zal de elektrode herkennen en de boodschap 
REMOVE PROTECTIVE AND FILLING CAPS weergegeven, 
samen met de pH boodschap. Druk op eender welke 
knop om deze boodschap over te slaan. Het instrument 
springt meteen in meetmodus.

Zorg ervoor dat de elektrode is gekalibreerd voordat u 
meet. Spoel de pH-elektrode met water en spoel deze 
voor in het te meten staal indien mogelijk. Dompel de 
elektrode een drietal cm onder en roer zacht. Geef de 
elektrode nadien tijd om te stabiliseren.

Bij opeenvolgende metingen in verschillende stalen, is het aangeraden om 
de elektrode tussen de stalen met gedemineraliseerd water te spoelen en 
nadien voor te spoelen met het volgende te meten staal.  

Als de meting buiten bereik ligt, zal de dichtstbijzijnde volleschaalwaarde 
knipperen op de eerste lcd-lijn.

De pH-waarde wordt weergegeven bovenaan het scherm; de gemeten tem-
peratuur net onder de pH-waarde. 

Onderstaande boodschappen kunnen worden weergegeven op de onderste 
(3e) lcd-tekstlijn:

• Offset en gem. slope (indien gekalibreerd)
• huidige tijd
• huidige datum
• status meterbatterij
• status elektrodebatterij
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Opmerking Als de GLP/CFM-toets wordt ingedrukt, zullen de HALO-led’s 
op de aangesloten sonde 4-5 groepen snelle flitsen tonen en 
dan terugkeren naar normale werking. Dit kan nuttig zijn om 
een elektrode te identificeren.

Scannen
Druk GLP/CFM om andere elektrodes te identificeren. 
De huidige blijft verbonden totdat er een nieuwe wordt 
geselecteerd voor aansluiting. 

Ontkoppelen
Druk GLP/CFM om de sensor van de meter te ontkop-
pelen. “PROBE SET TO SHUTDOWN” of “PROBE SET TO STANDBY” verschijnt. 
De elektrode zal niet automatisch verbinden indien geconfigureerd om uit 
te schakelen. Deze wordt automatisch aangesloten als deze in de huidige 
werksessie is geconfigureerd om deze sonde in standby te zetten.

Als de ontkoppelmodus in het algemene instellingenmenu is ingesteld op 
SHUTDOWN, wordt de elektrode na enkele seconden 
uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te 
besparen. Bij de optie STANDBY, is die alleen zichtbaar 
voor de huidige meter en de led stopt met knipperen. Om 
te verbinden met een andere meter, druk de toets op de 
elektrode.

Foutmeldingen
Als de mV of temperatuur de grenzen van de sensor overschrijdt, wordt het 
bericht “ELECTRODE OUT OF SPEC” op de derde regel doorlopend getoond. 
De temperatuur zal blijvend worden weergegeven. Als de temperatuur de 
meterspecificatie van 120 ºC overschrijdt, knippert “120 °C”. Bij intervallog-
ging wordt het bericht “OUT OF SPEC.” afwisselend met de LOG-specifieke 
boodschap weergegeven en bij het logbestand wordt op “ºC” naast de gege-
vens weergegeven.

In het geval dat de temperatuursensor beschadigd is, 
wordt “BROKEN TEMPERATUURSENSOR” weergegeven 
en de temperatuur “25,0” met de eenheid knipperend 
op de tweede regel. Het logbestand geeft “ºC!!” naast de 
gegevens weer.

mV-meting
De mV-meting wordt op het lcd-scherm weergegeven 
door op de RANGE te drukken.
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De derde berichtlijn tijdens meten
Alle berichten die in Algemene instellingen worden beschreven worden 
weergegeven in het pH-bereik.

• Temperatuursensorprobleem (als er een is)
• Cal Due of Offset en slope-waarde
• Tijd
• Datum
• Batterij- of laadstatus
• Logberichten
• Buiten kalibratiebereik

Onderhoud pH-ELEKTRODE

Nieuwe elektrode
pH-elektrodes worden geleverd met een dop die de bol en de junctie be-
schermt tegen schade. Wanneer u een nieuwe elektrode gebruikt, verwijder 
de beschermdop en inspecteer op beschadiging.

Zoutafzettingen zijn normaal. Spoel de elektrode af met water om deze te 
verwijderen.
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Tijdens het transport kunnen kleine luchtbellen binnenin de pH-elektrode 
terechtkomen en de werking van de pH-elektrode verstoren.  

Schud de pH-elektrode voorzichtig in de lucht zoals u een thermometer zou 
afschudden. 

Meten
Controleer of de HALO is gekalibreerd voordat u metingen doet.

Tijdens de meting dient u de elektrode altijd met de pH-sensorbol naar be-
neden te gebruiken zodat de keramische verbinding met oplossing is bedekt. 
Gebruik mechanische steun (elektrodearm) om de elektrode vast te houden 
voor handenvrije werking.

Spoel de tip van de elektrode met gedestilleerd water.  Als de metingen 
voortdurend worden uitgevoerd, moet u de kalibratie (indien mogelijk elke 
1-2 uur) regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat de elektrode is 
gekalibreerd. Wees voorzichtig om de zwarte halo (elektronische module) op 
de sonde niet te nat te maken.

Bewaren
Om de kans op verstopping en uitdroging te minimaliseren, hou het opper-
vlak van de elektrode steeds vochtig. Plaats de elektrode na gebruik in de 
beschermdop en vul deze met enkele druppels HI70300 bewaarvloeistof of 
HI7082 elektrolyt (bij afwezigheid HI70300). Volg de voorbereidingsproce-
dure eer u metingen uitvoert.

Opmerking Bewaar een pH-elektrode nooit in gedestilleerd water!

Reinigingsoplossingen
Er zijn verschillende reinigingsoplossingen beschikbaar voor verschillende 
types vervuiling van het glasoppervlak:

• Algemeen – Laat de elektrode 30 minuten in HI 7061 rusten 
• Eiwitten – Laat de elektrode minstens 15 minuten in HI 7073 rusten
• Anorganisch – Laat de elektrode minstens 15 minuten in HI 7074 rusten 
• Olie/vetten – Spoel de elektrode af met HI 7077

Opmerking Na reiniging met een reinigingsoplossing, spoel de elektro-
de na met gedestilleerd water, hervul de referentiekamer 
met vers elektrolyt (niet nodig voor gel-elektrodes) en laat 
de elektrode minstens één uur in HI 70300 bewaarvloeistof 
zitten voor u de volgende metingen aanvangt.
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VERVANGEN BATTERIJ

1. Verwijder indien nodig de elektrode van de meter door op de indrukknop 
op de bovenkant van de elektrode te drukken totdat de halo van de indi-
cator stopt met knipperen.

2. Draai het deksel van het batterijcompartiment los. De oude batterij wordt 
verwijderd door een rechte rand (zoals een schroevendraaier) in de inge-
bouwde uitsparing in te voegen.

3. Vervang de batterij met een nieuwe CR2032 3V lithiumbatterij (+ gericht 
naar buiten).

4. Plaats de dop van het batterijvak terug.

PROBLEEMOPLOSSING

Symptomen Problemen Oplossing

NO PROBE Elektrode wordt niet 
herkend

A) Zorg ervoor dat de batterij van de 
elektrode niet leeg is en dat die data 
verzendt. De led geeft de toestand 
van de verbinding aan.
B) Druk op GLP/CFM tijdens het 
scannen.
C) Verplaats de meter dichter bij de 
elektrode en elektrodeer opnieuw 
te verbinden.
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Symptomen Problemen Oplossing

Trage responstijd/
metingen fluctueren 
sterk op en neer

Vuile pH-elektrode Reinig de elektrode en plaats deze 
30 min in HI7061

Metingen fluctueren 
sterk op en neer 
(noise).

PH: verstopte/vuile 
junctie. Laag elek-
trolytniveau (alleen 
bijvulbare elektroden).

A) Schud de elektrode zoals een 
theermometer. 
B) Reinig de elektrode, hervul met 
vers elektrolyt indien mogelijk.

Buffer/standaard 
oplossing wordt niet 
geaccepteerd voor 
kalibrratie.

pH: vuile elektrode 
of gecontamineerde 
buffer

A) Controleer of de beschermdop 
verwijderd is
B) Vervang de buffer met verse 
oplossing.
C) Volg de reinigingsprocedure. Ver-
vang de elektrode als dit niet helpt.

PROBE OUT OF SPEC. Buiten meetbereik A) Controleer of de beschermdop 
verwijderd is
B) Verifieer of de elektrode diep 
genoeg in de oplossing zit.
C) Controleer dat er geen luchtbellen 
aanwezig zijn in het membraan

Meet de temperatuur 
niet, “25°C” verschijnt 
op de tweede lcd-lijn

Kapotte temperatuur-
sensor

Vervang de elektrode

Kalibreren lukt niet 
en het toestel geeft 
verkeerde metingen

Kapotte pH-elektrode Vervang de elektrode

De meter geeft alle 
LCD tags weer bij 
opstart

De ON/OFF-knop is 
geblokkeerd

Controleer het toetsenbord of con-
tacteer Hanna Instruments.

CAL en “FACT DUE” bij 
opstarten

Instrument is fabrieks-
kalibratie verloren.

Contacteer Hanna Instruments.

Connection Error Elektrode is niet aan-
gelsoten

A) Probeer de bedieningsknop op de 
elektrode. Scan en bevestig (GLP/
CFM).
B) Controleer of een andere meter is 
aangesloten op de elektrode.
C) Probeer de elektrode dichter bij 
de meter te brengen.

Incompatible Probe
Probe not Configured
Bad Probe

Update nodig of fout 
elektrode.

Contacteer Hanna Instruments.
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SPECIFICATIES METER

pH, mV in pH Temperature
Bereik2 -2,00 tot 16,00 pH

-2,000 tot 16,000 pH*
±1000,0 mV in pH

-20,0 tot 120,0 ºC **

Resolutie 0,01 pH
0,001 pH*
0,1 mV

0,1 ºC

Nauwkeurigheid 
(bij 25 °C)

±0,01 pH
±0,002 pH*
±0,2 mV

±0,5 ºC

Kalibratie† Basismodus: automatisch, tot 3 punten 5 standaard buffer
Standaardmodus: automatisch tot 5 punten 7 standaard buffers
(pH 1,68*, 4,01 of 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45*) en 2 
eigen buffers*

Temperatuurcom-
pensatie2

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C (met interne temperatuursensor)

Log tot 1000† (400 in basismodus): manueel l (200), manueel bij 
stabiliteit (200), intervalloggen† (600 samples, 100 lots)

* Enkel standaardmodus 
** pH en temperatuur worden gereduceerd tot actuele elektrode/sensorlimieten.

Connectiviteit Micro USB

Opslag USB

Voeding 5 Vdc adapter (incl.)

Omgeving 0 to 50 °C, RH max. 95 % niet-condenserend

Afmetingen 202 x 140 x 12 mm

Gewicht 250g

Elektrode HI11102 HALO™ pH-elektrode, glazen body, met Bluetooth® 
Smart-technologie

SPECIFICATIES HI11102

Referentie dubbel, Ag/AgCl
Junctie ceramisch
Elektrolyt gel
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Bereik 0.00 tot 12.00 pH 
±420 mV 
-5.0 tot 80.0 °C

Vorm sferisch
Buitentste diam. (glas) 12 mm (glas)
Lengte 183 mm
Temperatuur oplossing -5.0 tot 80,0 °C
Omgeving 0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbesten-

dig
Temperatuursensor intern
Materiaal body glas
Connectie Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), 10 m bereik
Batterijtype/levensduur CR2032 3 V lithium ion/ong. 500 u

ACCESSOIRES

Elektrodes
HI11102 Glazen gelgevulde HALOTM pH-elektrode met Bluetooth® Smart
HI11312 Glazen hervulbare HALOTM pH-elektrode met Bluetooth® Smart
HI12302 Plastic gelgevulde HALOTM pH-elektrode met Bluetooth® Smart
FC2022 PVDF HALOTM pH-elektrode met Bluetooth® Smart
Bufferoplossingen
HI70004P pH 4,01 zakjes, 20 ml (25)
HI70007P pH 7,01 zakjes, 20 ml (25)
HI70010P pH 10,01 zakjes, 20 ml (25)
HI7001L pH 1,68, 500 ml
HI7004L pH 4,01, 500 ml
HI7006L pH 6,86, 500 ml
HI7007L pH 7,01, 500 ml
HI7009L pH 9,18, 500 ml
HI7010L pH 10,01, 500 ml
HI8004L pH 4,01 in FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
HI8006L pH 6,86 in FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
HI8007L pH 7,01 in FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
HI8009L pH 9,18 in FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
HI8010L pH 10,01 in FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
Elektrodebewaaroplossing
HI70300L 500 ml
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HI80300L In FDA-goedgekeurde fles, 500 ml
Elektrodereinigingsoplossing
HI70000P Zakjes, 20 ml (25)
HI7061L Algemene reinigingsoplossing, 500 ml
HI7073L Proteïne-reinigingsoplossing, 500 ml
HI7074L Inorganische reinigingsoplossing, 500 ml
HI7077L Reinigingsoplossing olie en vet, 500 ml
HI8061L Algemene reinigingsoplossing in FDA-goedgekeurde fles, 

500 ml
HI8073L Proteïne-reinigingsoplossing in FDA-goedgekeurde fles, 

500 ml
HI8077L Reinigingsoplossing olie en vet in FDA-goedgekeurde fles, 

500 ml
Elektrodevuloplossing
HI7082 3.5M KCl elektrolyt, 4x30 ml, voor elektrodes dubbele junctie
HI8082 3.5M KCl elektrolyt in FDA-goedgekeurde fles, 4x30 ml, voor 

elektrodes dubbele junctie
Andere accessoires
HI75110/220E Stroomadapter 230 Vac naar 5 Vdc
HI76404W Elektrodehouder
HI2000WCW Muurmontage
HI2000BCW Stand
HI920015 Micro-USB-kabel

GARANTIE 
Deze meters hebben een garantie van twee jaar tegen defecten in vakman-
schap en materialen indien gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden 
volgens de instructies. 

Elektroden en elektrodes hebben een garantie van zes maanden. De garantie 
is beperkt tot kosteloos herstellen of vervangen.

Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik, knoeien of gebrek aan 
voorgeschreven onderhoud is niet gedekt.

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met Hanna Instruments. Als het 
instrument onder garantie valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, 
serienummer en aard van het probleem. Als de reparatie niet onder de garan-
tie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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Opmerking Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeel-
telijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de 
auteursrechthebbende, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, 
Rhode Island, 02895, USA.
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