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Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit 
instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

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

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk 
van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1. VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan 
tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Elk instrument wordt geleverd met:

• 5 monstercuvetten en doppen
• 4 kalibratiecuvetten
• siliconenolie HI93703-58
• reinigingsdoekje
• 5 i-Buttons HI920005
•  4 batterijen 
•  AC-adapter
• handleiding
• certificaat 
• draagkoffer

è Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed functio-
neert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met de 
meegeleverde accessoires.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat deze geschikt is voor de omgeving 
waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, 
voor uw veiligheid en die van het instrument.
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2. BESCHRIJVING

Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor lage troebelheidsmetingen. 

De HI98713 bepaalt de turbiditeit van een monster in het bereik van 0,00 tot 1000 FNU. Een 
effectief algoritme berekent de output van de detectoren en zet deze om in FNU. 

Afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid, kan er gekozen worden uit normale, continue of 
gemiddelde metingen.

Het optische systeem, de infraroodmethode (ISO7027), bestaat uit een infrarood led en twee 
detectoren (verspreid en verzonden licht), die langdurige stabiliteit verzekert en strooilicht en 
kleurinterferenties minimaliseert. Dit systeem compenseert ook voor variaties in de led-intensiteit, 
waardoor kalibratie minder vaak nodig is.

De ronde 25 mm cuvetten, gemaakt uit speciale optische glazen, garanderen herhaalbaarheid en 
consistentie van de metingen. 

Kalibratie is eenvoudig uit te voeren op elk willekeurig moment. Met 1-, 2-, 3- of 4-punts kalibra-
tie (<0,1, 15, 100, 750 FNU) of eigen standaarden. 

HI98713 heeft volledige GLP-functies die traceerbaarheid van de kalibratietoestand mogelijk ma-
ken. Laatste kalibratiepunten, tijd en datum kunnen gecontroleerd worden op elk gewenst moment.

HI98713 heeft een gebruiksvriendelijke interface met een eenvoudig te begrijpen, groot scherm-
verlicht lcd. Codes op het scherm gidsen de gebruiker stap-voor-stap bij routinebediening en 
kalibratie.

De batterijen zijn voldoende voor minstens 1.500 metingen. In het display wordt de status van de 
batterij weergeven en of de batterijen vervangen moeten worden. Bij niet-gebruik wordt de meter 
na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. 

Tot 200 metingen kunnen opgeslagen en op elk gewenste moment geraadpleegd worden. Voor 
verdere opslag of analyse kunnen gegevens gedownload worden op een pc via een van de twee 
beschikbare poorten: RS232 of USB.

Voor geavanceerde veldtoepassingen is de HI98713 uitgerust met Fast Tracker™ Tag Identification 
System (T.I.S.), waardoor gegevens verzamelen en beheren eenvoudiger dan ooit wordt.



6 

3. IDENTIFICATIESYSTEEM

Het unieke T.I.S. - Label identificatiesysteem is even eenvoudig te installeren als te bedienen. 
Bevestig de iButton®-tags in de buurt van uw bemonsteringssites die vaak moeten worden gecon-
troleerd. De tag bevat een computerchip, ontworpen om de ruwe omgevingen te weerstaan, zowel 
binnen als buiten. Het aantal tags dat geïnstalleerd kan worden is praktisch onbeperkt, omdat elke 
tag een unieke identificatiecode heeft.

Direct na het installeren van de tags kunt u beginnen met het verzamelen van gegevens. Gebruik 
de troebelheidsmeter om metingen uit te voeren en het testresultaat op te slaan door op de logtoets 
te drukken. Vervolgens zal het instrument om de identificatie van de tag vragen. Door simpelweg 
de iButton® aan te raken met de bijpassende connector op de troebelheidsmeter, wordt de 
logregistratie geïdentificeerd en geverifieerd door het iButton-serienummer, tijd- en datumstempel 
op te slaan.

Download alle testgegevens naar uw pc en gebruik de HI92000 software voor verder gegevensbe-
heer. U kunt al uw verzamelde testgegevens sorteren of filteren op verschillende criteria, zoals op 
een specifieke bemonsteringslocatie, parameter, datum- en tijdsintervallen, of een vast bereik om 
gemeten waarden te filteren. De gegevens kunnen worden uitgezet in een grafiek, geëxporteerd 
naar andere toepassingen of afgedrukt voor rapportagedoeleinden.

Het is ook mogelijk om later nieuwe tags toe te voegen, waardoor een reeds bestaande database 
wordt vergroot. Elke keer dat de pc-software een nieuwe toegevoegde tag herkent, zal deze om een   
beschrijving van de nieuwe monsterlocatie vragen.

4. WERKINGSPRINCIPE

Troebelheid van water is een optische eigenschap die ervoor zorgt dat licht verstrooid wordt en 
geabsorbeerd in plaats van dat het licht doorlaat.

De ISO 7027-methode specificeert de parameters waaraan de meter moet voldoen. Deze turbidi-
teitsmeter is zo ontworpen dat deze hieraan voldoet en deze parameters zelfs overstijgt.

Het verstrooien van licht, dat door een vloeistof gaat is voornamelijk toe te schrijven aan gesus-
pendeerde vaste deeltjes. Hoe hoger het aandeel vaste deeltjes hoe meer het licht verstrooid wordt. 
Omdat de moleculen zelf ook voor verstrooiing zorgen is het niet mogelijk om een vloeistof te 
hebben met 0 troebelheid.

Dit optische systeem omvat een infrarood led, een strooilichtdetector (900) en een doorvallend 
lichtdetector (1800). De microprocessor van het instrument berekent uit de signalen die de 
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twee detectoren bereiken de FNU-waarde met behulp van een effectief algoritme. Dit algoritme 
corrigeert en compenseert kleurinterferenties, waardoor de HI98713 troebelheidsmeter kleurge-
compenseerd is.

Het optische systeem en de meettechniek maken de compensatie van fluctuaties in de led-intensi-
teit mogelijk, waardoor frequente kalibratie tot een minimum wordt beperkt.

De onderste detectiegrens van een troebelheidsmeter wordt bepaald door het zogenaamde 
strooilicht. Dit is het licht dat door de sensoren wordt gedetecteerd en niet wordt veroorzaakt door 
lichtverstrooiing door zwevende deeltjes.

Het optische systeem van de HI98713 troebelheidsmeter is ontworpen om een zeer laag strooilicht 
te hebben, wat nauwkeurige resultaten oplevert voor monsters met een lage troebelheid. Bijzondere 
voorzichtigheid is echter geboden bij het meten van lage troebelheden.

5. MEETEENHEDEN

Deze troebelheidsmeter rapporteert de metingen alleen in FNU (Formazin Nephelometric Units). De 
conversietabel tussen deze meeteenheden wordt hieronder weergegeven.

JTU FNU/FTU/NTU SiO2 (mg/l)
JTU 1 19 2,50
FNU/FTU/NTU 0,053 1 0,13
SiO2 (mg/l) 0,4 7.5 1
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6. FUNCTIEBESCHRIJVING

Instrument

1 Deksel
2 Cuvethouder
3 Lcd, met verlichting
4 Numerieke toetsen
5 Ledconnector om de led wisselen
6 Vervangbare led
7 Batterijhouder en deksel

Toetsen

ON / OFF CAL LIGHT

GLP RCL LOG / CFM

AVG READ

ISO Turbidimeter

Fast Tracker

HI 98713 
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8 Aan/uit
9 GLP

In setup-mode om de waarde omhoog te bewegen
In Log recall-mode om omhoog te scrollen

10 AVG, om in gemiddelde meetwaardemodus te zetten
In setup-mode om een waarde te verminderen
In Log Recall om naar vorige log te gaan

11 CAL, om in en uit kalibratiemodus te gaan
In setup-modus om te beginnen of eindigen met het bewerken van een parameter

12 LIGHT, aan of uit zetten van verlichting
13 RCL, om in -of uit het log te gaan
14 LOG/CFM, om in logmodus te komen of om een optie te bevestigen
15 READ, om een meting te beginnen Ingedrukt houden voor continu meting In Logg recall-

-modus om een log te bekijken In GLP-modus om informatie weer te geven In setup om de 
cursor te verplaatsen

16 SETUP/DEL, om in of uit de setup-modus te gaan In de log recall-modus om data te 
verwijderen In GLP-modus om de gebruikerskalibratie te verwijderen

Aansluitingen

17 AC adapter 12 V
18 RS232-poort seriele kabel HI920011 voor pc-connectie
19 Tag reader voor gebruik met I-button tags
20 USB-connector voor datacommunicatie met pc



10 

Scherm

1 Batterij, geeft de status van de batterijen weer
2 Wacht, geeft de interne controle weer
3 Led, geeft de status van de led weer
4 Meet, geeft de meetstand weer
5 Geeft de troebelheid meter weer, afhankelijk van de modus worden hier andere waarden 

of berichten weergegeven
6 Meeteenheden, de troebelheid wordt uitgedrukt in FNU, als de meter in modus Gemiddel-

de of Continu staat, knippert de FNU voor elke nieuwe waarde
7 AVG, indien dit icoon aan staat, knippert het FNU-icoon bij elke nieuwe waarde
8 Tijd of andere informatie

Geluidssignaal
Bij een fout of een niet-geldige keuze hoort u een lang piepsignaal. Bij bevestiging een kort 
signaal. Het ignaal kan in- en uitgeschakeld worden.

7. SPECIFICATIES

Bereik 0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 100 tot 1000 FNU

Bereik selectie automatisch

Resolutie 
0,01 FNU van 0,00 tot 9,99 FNU 0,1 FNU van 10,0 tot 99,9 FNU 
1 FNU van 100 tot 1000 FNU

Nauwkeurigheid ±2 % van meting plus 0,1 FNU

Herhaalbaarheid ±1 % van meting of 0,1 FNU, wat het grootste is

Strooilicht < 0,1 FNU

Typische EMC-afwijking ±0,05 FNU

Lichtdetector silicium fotocel
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Lichtbron 860 nm infrarode led

Levensduur led meer dan 100.000 metingen

Methode Aanpassing van ISO7027, ratiomethode met 90 ° en 180 ° detector

Standaarden <0,1, 15, 100 en 750 FNU

Kalibratie twee-, drie- of vierpunts kalibratie

Loggeheugen 200 metingen

Serie-interface USB of RS 232

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

Voeding
(4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter 
automatische uitschakeling na 15 min. niet-gebruik

Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g

8. TIPS VOOR NAUWKEURIG METEN

De HI98713 is een nauwkeurige troebelheidsmeter. Voor de juiste werking is het belangrijk dat de 
analist accuraat, precies en herhaalbaar werkt met de juiste technieken. Met name op het gebied 
van het behandelen en voorbereiden van het monster. De volgende instructies kunnen daarbij 
helpen.

Cuvet
De cuvet is een onderdeel van het optische systeem in alle metingen. Het licht gaat door het glas 
om bij het monster te komen. Dit houdt in dat de meting beïnvloed kan worden door imperfecties 
van glas, vuil, stof, krasjes of vingerafdrukken op het cuvetoppervlak.

Omgaan met de cuvet
De gebruikte cuvet mag geen barsten of krassen vertonen. Een cuvet met zichtbare krassen is niet 
meer bruikbaar.

De cuvetten periodiek wassen met zuur (binnenkant), na het wassen goed spoelen met demiwater. 
Laat de cuvetten drogen, daarna bewaren met dop, zodat er geen vuil in de cuvet komt. De cuvet 
altijd aan de dop oppakken of aan de bovenkant (boven de maatstreep).

Bewaar de cuvetten zorgvuldig zodat er geen krassen op de cuvet komen. Twee cuvetten tegen 
elkaar, zonder bescherming, zorgt voor krassen op het glas.
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Voorbereiding
Wanneer een cuvet gebruikt wordt moet deze zowel van binnen als van buiten schoon zijn. 
Wanneer de cuvet in het apparaat geplaatst wordt, dient de cuvet van buiten droog te zijn en vrij 
van vingerafdrukken.

Als de cuvet niet is geïndexeerd, zorg dan dat die altijd met de fabrieksmarkering in het apparaat 
wordt geplaatst.

Cuvet inoliën
Om kleine imperfecties en krasjes te vermijden, moet de buitenkant van de cuvet ingesmeerd wor-
den met de bijgeleverde siliconenolie. Dit is van groot belang bij de lage (<1 FNU) troebelheids-
metingen, anders kunnen krasjes en kleine imperfecties een invloed hebben op de meetwaarde. De 
siliconenolie heeft dezelfde brekingsindex als het glas en geeft geen invloed op metingen. 

è Gebruik een dun laagje olie, te veel olie kan vuil en stof aantrekken of de houder van de 
troebelheidsmeter vervuilen. Dit kan de meting beïnvloeden.

Het is belangrijk dat de siliconenolie aangebracht wordt op een droge propere cuvet. Voeg een paar 
druppeltjes olie op de cuvet en veeg de cuvet droog met een doekje dat geen vezels achterlaat. 
Veeg de overtollige olie af totdat je een dunne laag (film) overhoudt. De cuvet ziet er nu droog uit, 
zonder zichtbare oliedruppels.



13 

è Het bijgeleverde doekje kunt u best opbergen bij de cuvetten en de siliconenolie, dit om 
te voorkomen dat het gebruikt wordt om de cuvetten schoon te maken. Na een paar keer 
de procedure te hebben uitgevoerd bevat het doekje genoeg olie om de cuvet in te wrij-
ven (zonder extra olie toe te voegen). Periodiek kan het nodig zijn om extra druppeltjes 
olie toe te voegen.

Indexeren van cuvetten
Het is voor lage troebelheidsmeting van groot belang dat de cuvet altijd op dezelfde positie in 
het apparaat wordt gezet. Alle cuvetten zijn fabrieksgeïndexeerd. Deze index kan gebruikt worden 
om de cuvet in het instrument te plaatsen. Om het eventuele effect van imperfecties nog verder te 
onderdrukken kan de cuvet geïndexeerd worden.

Dit indexeren kan gebeuren als de meter in de modus ‘continu meten’ staat. Als de knop READ 
ingedrukt blijft, dan kan het cuvetdeksel geopend worden en de cuvet worden rondgedraaid, op 
deze manier kan de laagste waarde worden vastgesteld. 

• Vul de cuvet met laag troebel water (demi RO) <0,1 FNU tot de maatstreep.

• Maak de cuvet schoon en olie de cuvet in.

• Zet het instrument aan.

• Stop een cuvet in het apparaat en druk op READ, noteer of onthoud de waarde.
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• Open het deksel en draai de cuvet, doe een nieuwe meting.

• Herhaal de laatste stap totdat de laagste waarde is gevonden. Een andere methode is om na 
de eerste meting de READ-knop ingedrukt te houden en de cuvet langzaam te roteren totdat 
de laagste waarde gevonden is.

• Markeer deze positie met een watervaste stift.
• Gebruik deze positie om de cuvet met de markering in lijn te brengen.

Het vergelijken van meerdere cuvetten
Voor precieze metingen is het van belang om één cuvet te gebruiken, maar soms is dit niet moge-
lijk. Het is dan gebruikelijk om een selectie van cuvetten te gebruiken voor de metingen.

• Vul de cuvetten met laag troebel water (<0,1 FNU), bijvoorbeeld demiwater. Vul de cuvetten 
tot de 10 ml maatstreep.

• Maak de cuvetten schoon en olie de cuvetten in. 
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• Zet het instrument aan. 

• Plaats de eerste cuvet in de meter en druk op READ. Noteer de positie van de cuvet en het 
bijhorende resultaat. 

• Markeer deze positie met een dikke witte streep op de cuvet met watervaste stift. 

• Plaats de tweede cuvet in de meter en begin een meting. 

• Open het instrument, draai aan de cuvet en begin een nieuwe meting. 

1
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• Herhaal deze laatste stap voor de 2de cuvet totdat er een meting is die binnen de 0,01 FNU 
valt van de eerste cuvet. 

• Een andere methode is om na de eerste meting de READ-knop ingedrukt te houden en de cu-
vet langzaam te roteren totdat de waarde niet meer dan 0,01 FNU afwijkt van de eerste cuvet. 

• Markeer deze positie op de tweede cuvet met watervaste stift. 
• Herhaal de procedure voor meerdere cuvetten. 

è Als de cuvet is geïndexeerd, gebruik dan de index om de cuvet in de goede positie in de 
meter te plaatsen. 

Monsternametechnieken 
Wanneer men troebelheidsmetingen doet is het van groot belang dat er representatieve monsters 
gebruikt worden. Voor consistente resultaten volgen er een paar tips voor het nemen van monsters. 

• Meng voorzichtig het monstermateriaal voordat er een monster genomen wordt. 
• Indien het monster uit een leiding komt, gebruik dan niet de 1ste liters alvorens een monster 

te nemen. 
• Als het een niet-uniforme bemonsteringplek is, neem verschillende monsters en meng deze 

voorzichtig. 

Wanneer er monsters genomen worden, hou dan rekening met het volgende. 

• Monsters ter plaatse meten en bij voorkeur onmiddellijk meten, troebelheid is een parameter 
die in de tijd kan veranderen. 

• Om verdunning te voorkomen is het beter om de cuvet voor te spoelen, te legen en daarna 
weer op te vullen met de te meten vloeistof. 

• Koude monsters kunnen voor condens zorgen in de meetcel. 

Verwijderen van luchtbellen 
Als er luchtbellen aanwezig zijn in het monster kunnen deze de metingen beïnvloeden door te 
hoge waarden te geven. Om accurate metingen te krijgen is het van belang om de luchtbellen te 
verwijderen. 

Een paar technieken: 

• gedeeltelijk vacuüm trekken 
• toevoegen van een surfactant 
• gebruik maken van een ultrasoon bad 
• verwarmen van het monster 

Soms is het noodzakelijk dat er meerdere methoden gebruikt worden. 
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è Elke methode kan de troebelheid beïnvloeden, gebruik deze methoden met aandacht. 

Vacuüm trekken 
Vacuüm werkt door middel van het dalen van de druk, op deze manier kunnen luchtbellen sneller 
ontsnappen. Het vacuüm trekken kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een spuit en een 
rubberen stop. 

è Let op dat de middelen schoon en olievrij zijn. 

è Het is niet aanbevolen om een vacuüm aan te leggen op monsters die visceus zijn en 
vluchtige componenten bevatten. Zo voorkomen we dat de vluchtige componenten nog 
meer luchtbellen in het monster brengen. 

Toevoeging van een surfactant 
Als een surfactant wordt toegevoegd aan het water, vermindert dit de oppervlaktespanning van het 
water. Op deze manier kunnen luchtbellen uit het monster worden verwijderd. Deze methode is 
geschikt om monsters die oververzadigd zijn met lucht te behandelen. 

Er wordt een druppel surfactant in de cuvet gedaan, hierna voegt men het monster toe en kan er 
gemeten worden. 

è Let op dat het toevoegen van een surfactant deeltjes die troebelheid veroorzaken snel 
laat neerslaan. Om dit probleem tegen te gaan zo snel mogelijk meten. 

Wanneer er een surfactant is gebruikt in de cuvet, dient deze voorzichtig te worden behandeld (niet 
schudden), aangezien dit schuim veroorzaakt, wat weer een invloed heeft op troebelheid. Wanneer 
steeds dezelfde cuvet wordt gebruikt, spoel deze na iedere meting goed uit, om te voorkomen dat 
er een accumulatie van surfactant ontstaat. 

De invloed van een surfactant op de troebelheid is verwaarloosbaar. 

è De methode om te ontgassen enkel gebruiken indien een van de voorgaande methodes 
niet werkt. 

Gebruikmaken van een ultrasoon bad 
Ultrasone geluidsgolven zijn een effectieve manier om de luchtbellen uit een monster te verwijde-
ren. Ultrasone golven moeten met enige voorzichtigheid gebruikt worden, omdat deze troebelheids-
karakteristieken kunnen veranderen door het uiterlijk en de grootte van de deeltjes te wijzigen. Ook 
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is het mogelijk dat de golven de bestaande luchtbellen breken tot kleinere luchtbellen, wat leidt tot 
een complicatie van het ontgassingproces. 

Gebruik het ultrasoon bad totdat visueel alle lucht uit de oplossing verdwenen is. Meet de troe-
belheid en plaats de oplossing gedurende een korte periode terug in het ultrasoon bad. Meet de 
troebelheid en herhaal totdat de troebelheidswaarde stijgt in plaats van daalt. Dit is een indicatie 
dat de troebelheid van het monster is veranderd. 

Om het monster te ontgassen, vul een schone cuvet met het monster en zorg dat de cuvet voor 
1/3 tot 2/3 onder water staat. Na het ontgassen dienen de doppen vastgedraaid te worden op de 
cuvetten. 

Verwarmen van het monster
Het verwarmen van een monster kan in sommige gevallen een effectieve manier zijn om te ontgas-
sen. Let op: deze methode kan veranderingen in de troebelheid veroorzaken. 

De volgende factoren kunnen invloed hebben: vervluchtigen van bestanddelen, oplossen van gesus-
pendeerde deeltjes en veranderen van karakteristieken. Om deze redenen moet het verwarmen met 
de uiterste zorg gedaan worden. 

De beste manier om te verwarmen is in een waterbad. Dompel de cuvet onder en verwarm die 
totdat de zichtbare luchtbellen verdwenen zijn. 

è Voor de meting, het monster steeds laten afkoelen tot de begintemperatuur. Het 
verwarmen kan gecombineerd worden met vacuüm en ultrasoon bad voor effectievere 
ontgassing.

9. MEETPROCEDURE

Wanneer er troebelheidsmetingen gedaan worden kunnen het best de volgende basisregels in acht 
worden genomen. 

• Gebruik cuvetten zonder krasjes of barstjes want deze kunnen voor valse waarden zorgen. 
• Altijd de dop op de cuvetten plaatsen om vocht in het instrument te voorkomen. 
• Altijd het deksel van het instrument sluiten tijdens de meting.
• Sluit het deksel van het instrument bij niet-gebruik om het binnendringen van stof en dergelij-

ke te voorkomen.
• Gebruik steeds een vlakke stevige ondergrond tijdens metingen. 
• Gebruik het instrument niet in direct zonlicht.
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• Vermijd het gebruik van te veel olie, om contaminatie van het optisch systeem te voorkomen. 

Om troebelheidmetingen te doen, volg de beschreven stappen: 

• Zet het instrument aan door op de ON/OFF-knop te drukken Als de streepjes op het scherm 
verschijnen, is het instrument gebruiksklaar. In het secondaire display komt de tijd te staan, 
indien dit geselecteerd is in het SETUP-menu. 

• Vul een droge, schone cuvet met 10 ml van het monster. Let op: de cuvet alleen bovenaan 
vasthouden. 

• De dop op de cuvet draaien.
• De cuvet goed schoon maken met een pluisvrije doek om vingerafdrukken, vuil en water te 

verwijderen. 
• Siliconenolie op de cuvet druppelen en goed uitwrijven met een pluisvrije doek. 

è Het is belangrijk om de cuvet in te oliën, vooral bij lage troebelheidswaarden omdat 
glasimperfecties een invloed kunnen hebben. 

• Plaats de cuvet in het instrument en zorg dat de markering op de cuvet overeenkomt met de 
markering op het instrument. Sluit het deksel. 

è Als er een indexatiemarkering op de cuvet aanwezig is, gebruik deze dan om uit te lijnen 
met het instrument. 
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Normale metingen
Dit type metingen kan gebruikt worden voor reguliere metingen, als het monster stabiel is en er 
een gewone nauwkeurigheid gewenst is. In de normale meetmodus is de led aan voor 7 seconden 
per meting, om de batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan. In de normale modus duurt een 
meting ongeveer 10 seconden. In de normale modus wordt de AVG niet weergegeven. 

• Druk op READ om de meting te beginnen. In het schermpje worden de volgende iconen 
getoond: cuvet, detectors, led en knipperende streepjes.

• Aan het eind van de meting wordt de waarde in FNU weergegeven in het display. 

Continu metingen
Deze meetmodus wordt het best gebruikt wanneer er veel metingen in korte tijd uitgevoerd worden. 
Deze modus is geschikt voor monsters die snel uitzakken (instabiel) of voor het indexeren van 
cuvetten. In deze modus kan het deksel geopend worden zonder dat er een foutmelding optreedt. 

De eerste meting wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Na de eerste meting wordt er elke 
seconde een nieuwe meting weergegeven. Als u continu wilt meten, houd dan de knop READ 
ingedrukt totdat de hoeveelheid die u wenst te doen uitgevoerd is. Het scherm laat knipperende 
streepjes, iconen van cuvetdetectors en led zien. Als er een nieuwe waarde te zien is zal het icoon 
van de cuvet kort knipperen. 

De laatste waarde zal in het scherm blijven staan als de knop READ wordt losgelaten. 

Gemiddelde metingen
Gebruik deze meetmodus wanneer het monster dat geanalyseerd wordt, onstabiele meetresultaten 
geeft. Door het gemiddelde te nemen van meerdere metingen is het mogelijk om de ruis van het 
monster te onderdrukken en hierdoor accuratere metingen te verkrijgen.

Tevens is het mogelijk om deze modus te selecteren wanneer men hele accurate metingen wenst 
uit te voeren. In deze meetmodus worden gemiddeld tien metingen in een tijdsbestek van 20 
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seconden uitgevoerd. De beginwaarde wordt 10 seconden getoond, daarna wordt er elke seconde 
een nieuwe meting uitgevoerd en wordt de waarde op het scherm getoond. Dit is het gemiddelde 
van de metingen.

• Om de meetmodus te selecteren druk op AVG. In deze meetmodus zal het AVG-icoontje te zien 
zijn in.

• Druk op READ om de metingen te starten. Wanneer er een nieuwe meting wordt toegevoegd, 
knipperen de iconen van de cuvet en de meting. Wanneer de meting (meetcyclus) voltooid is, 
wordt het resultaat getoond in het scherm, met de mededeling AVG. 

• De meting wordt weergegeven in FNU.

Bereik en eenheden
De turbiditeitsmeter selecteert automatisch het juiste bereik om de resultaten weer te geven. Als de 
resultaten hoger zijn dan 1000 FNU, dan gaat het display knipperen.

10. KALIBRATIEPROCEDURE

De HI98713 is voorzien van een kalibratiefunctie welke compenseert voor led-veranderingen en 
veroudering. De kalibratie kan uitgevoerd worden met de bijgeleverde kalibratiecuvetten, of door 
aangemaakte standaarden (formazine).



22 

De HI98713 troebelheidsmeter wordt geleverd met 4 AMCO-standaarden: <0,1 FNU, 15 FNU, 
100 FNU, 750 FNU. Deze standaarden zijn specifiek voor dit type instrument, hebben een houd-
baarheidsdatum en kunnen beter niet gebruikt worden na de vervaldatum.

Als alternatief kan er gebruik worden gemaakt van formazinestandaarden. Het wordt aangeraden 
om dichtbij de standaardkalibratiewaarden te kalibreren.

Het eerste dichtbij 0 FNU, het tweede punt tussen 10 en 20 FNU, het derde punt tussen 50 en 
150 FNU en het vierde punt tussen 600 en 900 FNU.

Formazinebereiding
Om een stockoplossing van 4000 FNU te bereiden, volg de onderstaande procedure.

Oplossing 1
Los 1,000 gram hydrazinesulfaat, (NH2)2 H2SO4, in 100 ml maatkolf en vul aan.

è Hydrazinesulfaat is kankerverwekkend. 

Oplossing 2
Los 10,000 gram hexamethyleentertaamine (CH2)6N4 op in 100 ml maatkolf, vul aan tot 100 ml.

Bereiding van stockoplossing: oplossing 1 (10,0 ml) en oplossing 2 (10,0 ml) mengen in een fles, 
48 uur laten staan, dit levert een 4.000 FNU stockoplossing op.

Let op: deze oplossing is gevoelig voor schommelingen in temperatuur! Deze oplossing is 1 jaar 
houdbaar mits goed opgeslagen De oplossing bewaren in een donkere fles, om invloeden van licht 
uit te sluiten.

Altijd pro analyse-reagentia gebruiken. Om kalibratiestandaarden te maken, stockoplossing 
verdunnen met ultrapuur water. De verdunde formazinestandaarden zijn niet stabiel, na gebruik 
weggooien. Wanneer bereide standaarden gebruikt worden is het mogelijk om de actuele stan-
daardwaarde aan te passen door op de UP- en DOWN-toetsen te drukken om het 2de, 3de en 4de 
kalibratiepunt aan te passen.

Kalibratie
Voor het beste resultaat, de meettechnieken aanhouden tijdens de kalibratie. Als de formazinestan-
daarden gebruikt worden, inverteer de cuvetten ongeveer 1 minuut en laat de standaarden ook 1 
minuut rusten alvorens te beginnen met de kalibratie.
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De kalibratie kan plaatsvinden op 2, 3 en 4 punten. Het is mogelijk om de kalibratieprocedure op 
elk moment af te breken door op de knop CAL of ON/OFF te drukken.

2-puntskalibratie
Zet het instrument aan door op de ON/OFF-knop te 
drukken. Als er in het lcd streepjes verschijnen dan is 
het instrument klaar om te kalibreren.

Ga naar het kalibratiemenu toe door op de knop CAL 
te drukken. Op het display verschijnt nu “CAL P.1” en 
geen voorgestelde waarde. Het eerste punt is bedoeld 
om het optisch systeem te checken.

Plaats de <0,1 FNU cuvet in de houder en zorg 
dat de cuvet uitgelijnd is met de markering op het 
instrument.

Sluit het deksel en druk op de knop READ. Het display 
zal knipperende streepjes tonen en de iconen voor 
cuvet, detectoren en led zullen te zien zijn tijdens de 
meting. Het is mogelijk om het 1ste kalibratiepunt 
over te slaan door op de LOG/CFM te drukken.
Het 2de kalibratiepunt (15 FNU) wordt daarna weer-
geven in “Cal P.2” en er read wordt ook weergegeven.

Wanneer er formazinestandaarden gebruikt worden, 
moet de waarde aangepast worden met behulp van 
de UP- en DOWN-toetsen totdat de juiste waarde 
verkregen is.
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Haal de eerste cuvet (<0.1FNU) uit het apparaat en 
plaats de 15 FNU cuvet in het toestel.

Sluit het deksel en druk op READ. Het display zal 
knipperende streepjes tonen en de iconen voor cuvet, 
detectors en led zullen te zien zijn tijdens de meting.

Aan het eind van de meting wordt om het derde 
kalibratiepunt (100 FNU) gevraagd (“Cal P.3” en 
READ lichten op)

Bij dit scherm is het mogelijk om uit de kalibratie-mo-
dus te gaan door op CAL te drukken. Het instrument 
zal de 2-puntskalibratie opslaan en terugkeren naar 
de meetmodus.

3-puntskalibratie
Verwijder de tweede (15 FNU) cuvet.

Plaats de 100 FNU cuvet (of de formazinecuvet) in het 
instrument.

Sluit het deksel en druk op READ. Het display zal 
knipperende streepjes tonen en de iconen voor cuvet, 
detectors en led zullen te zien zijn tijdens de meting.
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Aan het eind van de meting wordt de volgende cuvet 
gevraagd en het vierde kalibratiepunt wordt getoond.

Bij dit scherm is het mogelijk om uit de kalibratiemo-
dus te gaan door op CAL te drukken. Het instrument 
zal de 3-puntskalibratie opslaan en terugkeren naar 
de meetmodus.

4-puntskalibratie
Verwijder de derde (15 FNU) cuvet.

Plaats de 750 FNU cuvet (of de formazinecuvet) in het 
instrument.

Sluit het deksel en druk op READ. Het display zal 
knipperende streepjes tonen en de iconen voor cuvet, 
detectors en led zullen te zien zijn tijdens de meting.

Aan het einde van meting is de 4-puntskalibratie 
voltooid. Het instrument zal terugkeren naar de 
meetmodus.

Out of cal range/buiten bereik van kalibratie
Het instrument is voorzien van een 'out of cal range'-functie, om te waarschuwen indien er 
gemeten wordt buiten het gekalibreerde gebied, waarbij niet de beste resultaten kunnen worden 
gegarandeerd. Bij 2-puntskalibratie ligt het punt waarbij gewaarschuwd wordt boven de 40 FNU, 
bij een meerpuntskalibratie ligt dit punt op 150 % van de kalibratiewaarde. Het knipperende icoon 
CAL is te zien als men buiten het bereik meet.
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Kalibratiefouten
• Als de gemeten waarde van de standaard te ver van de aangegeven waarde ligt, dan zal het 

instrument een foutmelding geven.

• Als de berekende kalibratiecoëfficiënten buiten een bepaald bereik vallen, dan wordt "CAL err" 
getoond.

Kalibratie verwijderen
De HI98713 is fabrieksgekalibreerd. Door de laatst uitgevoerde kalibratie te verwijderen, kan u 
teruggaan naar de fabriekskalibratie. 

Ga naar het GLP-menu door op GLP te drukken. 
De datum van de laatste uitgevoerde kalibratie zal 
getoond worden.

Druk op READ om extra informatie te bekijken over 
de kalibratie. Op het laatste scherm is de DEL-optie 
te zien.

Druk op SETUP/DEL om de laatste kalibratie te ver-
wijderen. Nadat deze is verwijderd zal het instrument 
terugkeren naar de meetmodus.
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11. LOGGEN

De HI98713 kan 200 metingen opslaan. Elke meting die wordt opgeslagen is voorzien van datum, 
tijd en eventueel i-buttoninformatie. Op deze manier is elke meting uniek en kan deze makkelijk 
teruggevonden worden op een computer die voorzien is van de pc-applicatie HI92000.

Logfunctie
De logfunctie wordt pas actief als er een geldige meting gedaan is.

Om een meting op te slaan, druk op LOG/CFM als het 
meetresultaat wordt getoond. Het instrument vraagt 
ook READ TAG voor identificatie van de meting. Tevens 
wordt de meting getoond en opgeslagen.

Om de ID-code voor de iButton tag te lezen, hoeft 
men alleen maar de tag aan te raken met de meter 
(achterkant van de ibutton). Om op te slaan, maar 
geen iButton te gebruiken, druk nogmaals op LOG/
CFM om de meting zonder ID tag op te slaan.

Als de tag succesvol is, zal het instrument 1 keer 
piepen, een unieke hexadecimale code van de tag 
laten zien en de data opslaan. Nadat de data is 
opgeslagen, gaat het instrument automatisch weer 
naar de meetmodus.

è Als de tag niet binnen 20 seconden gelezen 
is, wordt de logprocedure automatisch 
afgebroken. Een meting kan slechts een 
maal worden opgeslagen. Bovendien is het 
mogelijk om een 'overrange' meting op te 
slaan.
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Als het geheugen vol is, wordt “LoG FULL” een paar 
seconden weergegeven. Hierna zal de meter terugke-
ren naar de meetmodus zonder de meting op te slaan!

Om een meting op te slaan wanneer het geheugen vol is, verwijder eerst een aantal oude metin-
gen.

Opgeslagen data bekijken
De opgeslagen data kan op elk moment bekeken worden door op RCL te drukken. Om terug te 
keren naar de normale meetmodus, druk nogmaals op RCL.

Log doorzoeken
Het logbestand istaat in chronologische volgorde. De eerste log die in het display wordt getoond is 
de laatst gelogde meting.

• Druk op UP/DOWN om door de opgeslagen metingen te bladeren. Door de UP/DOWN-toetsen 
langer in te drukken wordt er sneller door de metingen heen gebladerd. Het is mogelijk om 
van elk blad in de meting door te bladeren naar de volgende meting, behalve DELETE LAST 
LOG en DELETE ALL LOGS.

• Tijdens het scrollen wordt onderaan het display het recordnummer weergegeven, eventueel 
samen met TAG als er een I-tag gebruikt is.

Als het einde van de log bereikt is, zal er een foutsignaal te horen zijn.

Meetwaarden in log bekijken
Elk record bevat meer informatie dan alleen de opgeslagen meetwaarde. De extra informatie is 
beschikbaar en gegroepeerd in verschillende lagen.

Drup op READ om door de verschillende lagen te bladeren. 
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Elk record bevat de volgende lagen:

• De gemeten waarde, het recordnummer en waarden boven de 1000 FNU worden knipperend 
weergegeven.

• Een hexadecimale string van de i-button voor monsterlocatie. Als er geen i-button gebruikt is 
of deze data ontbreekt, worden hier streepjes weergegeven.

• Meetdatum JJJJ.MM.DD.

• Meettijd UU:MM.

• Verwijder laatste record (alleen beschikbaar voor laatste meting).

• Verwijder alle records.
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Verwijder laatste record
Als het geheugen vol is, alvorens andere metingen op te slaan,moeten er metingen verwijderd 
worden.

• Om de laatste meting te verwijderen, druk op SETUP/DEL wanneer men in de laatste meting 
staat.

• Het instrument zal om een bevestiging vragen, en als op LOG/CFM wordt gedrukt zal de 
meting worden verwijderd. Om te onderbreken (niet te verwijderen) druk op READ in plaats 
van LOG/CFM.

• Nadat het laatste record verwijderd is, gaat het instrument direct naar de eerste laag van de 
vorige opgeslagen meting. Als het geheugen leeg is verschijnen er streepjes in het display. 
Deze verdwijnen na 1 seconde, waarna het instrument naar de IDLE-mode zal keren.

Loggeheugen wissen
Om alle metingen in het loggeheugen te verwijderen, blader door alle opgeslagen metingen totdat 
het volgende te zien is.

• Om alle opgeslagen metingen te verwijderen, druk op de SETUP/DEL knop en bevestig met 
LOG/CFM.
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• Om af te breken, niet op LOG/CFM drukken, maar op READ.

• Nadat alle metingen zijn verwijderd, verschijnen er kort strepen in het display. Hierna zal de 
meter terugkeren naar de IDLE-modus.

12. GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)

De GLP-functie stelt u in staat om de laatste kalibratie, alsook de gebruikerskalibratie te verwijde-
ren.

Druk op GLP om in het GLP-menu te komen. Nogmaals op GLP drukken om het menu te verlaten.

Binnen het GLP-menu zijn er verschillende functies beschikbaar. Druk op READ om door de menu’s 
te bladeren.

• De laatste kalibratiedatum (JJJJ.MM.DD) in het display, is de fabriekskalibratie. Dit op voor-
waarde dat er nog geen kalibratie uitgevoerd werd.

• Tijd van de laatste kalibratie formaat UU:MM.
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• Eerste kalibratiepunt: 0.00 FNU als dit is overgeslagen, anders de actuele gemeten waarde.

• Tweede kalibratiepunt.

• Derde kalibratiepunt (indien aanwezig)
• Vierde kalibratiepunt (indien aanwezig)
• Verwijderen van kalibratiepaneel.

Verwijderen van de kalibratie
• Druk op SETUP/DEL terwijl het toestel in DELETE kalibratie staat van het GLP-menu.
• De gebruikerskalibratie wordt nu verwijderd en de fabrieksinstellingen worden gebruikt. Het 

instrument zal automatisch terugkeren in de idle-status.

13. INSTELLINGEN

Setup-modus stelt u in staat om de parameters van het instrument te bekijken en deze waar 
mogelijk ook aan te passen. Het knipperende CAL vraagt om op CAL te drukken om parameters te 
veranderen.

• Om in de setup-modus te komen, druk op SETUP/DEL.



33 

• Om een parameter te veranderen, druk op de UP/DOWN-toetsen totdat de gewenste parameter 
te zien is.

Bieper instellen
De ingebouwde bieper voorziet een akoestisch signaal wanneer er een TAG gelezen wordt, toetsen 
worden ingedrukt en fouten worden gedetecteerd. Deze bieper kan aan of uit gezet worden. 

• Druk op CAL wanneer in het instellingenmenu het biepermenu wordt weergegeven. Nu wordt 
de huidige status weergegeven, tevens knippert CFM in de linkerbovenhoek van het display.

• Druk op de toetsen UP en DOWN om de bieper uit of aan te zetten.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien. Om niet op te slaan, 
druk op CAL.

Tijd weergeven of verbergen
Er kan gekozen worden om de tijd wel of niet weer te gegeven in het display.

• Om de tijdsweergave te veranderen, druk op CAL wanneer in het instellingenmenu show/hide 
time te zien is.
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• Druk op UP/DOWN om weer te geven of niet weer te geven.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien. Om niet op te slaan 
druk op CAL.

Datum instellen
Deze troebelheidmeter is voorzien van een ‘real time' klok. De RTC wordt gebruikt om elke gelogde 
waarde een unieke tijdsindicatie te geven. Tevens wordt deze functie gebruikt om de laatste 
kalibratie van een datum te voorzien. De huidige tijd kan worden weergegeven op het display, als 
het instrument in de idle-modus staat.

• Om de huidige datum aan te passen, druk op CAL wanneer SET DATE te zien is in het instellin-
genmenu. Het formaat dat gebruikt wordt voor de datum is JJJJ.MM.DD. De laatste twee cijfers 
van het jaar en CFM zullen knipperen.

• Druk op de UP/DOWN-toetsen om het jaar aan te passen.

• Druk op LOG/CFM om de maand aan te passen. De maandwaarde zal gaan knipperen.
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• Druk op de UPO/DOWN-toetsen om de maand aan te passen.
• Druk op LOG/CFM om de dag aan te passen. De dagwaarde zal knipperen.

• Druk op de UP/DOWN-toetsen om de dag aan te passen.

è Om het jaar nogmaals aan te passen druk op de toets READ.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien in het display. Om niet 
op te slaan druk op CAL.

De tijd aanpassen
• Om de huidige tijd aan te passen, druk op CAL wanneer SET TIME te zien is in het instellingen-

menu. Het formaat dat gebruikt wordt voor de datum bestaat uit HH:MM. De uurweergave en 
CFM zullen knipperen

• Druk op de UP/DOWN-toetsen om de dag aan te passen.
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• Druk op LOG/CFM of READ om de minuten te laten knipperen.

• Druk op de UP/DOWN-toetsen om de minuten aan te passen.

è Om het uur nogmaals aan te passen druk op READ.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien in het display. Om niet 
op te slaan, druk op CAL.

Instellen instrument-ID
Het instrument-ID is een getal met 4 cijfers dat kan worden aangepast. Het instrument-ID wordt 
gedownload op de pc, samen met de gelogde data. Door voor elk van het instrument een ander ID 
te creëren is het mogelijk om alle informatie van verschillende troebelheidsmeters in één database 
te stoppen.

• Om het instrument-ID in te stellen, druk op CAL wanneer SET INSTRUMENT te zien is. Stan-
daard is deze waarde 0000. Het nu gebruikte ID en CFM zullen knipperen.
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• Druk op de UP of DOWN-toetsen om het ID in te stellen. Langer de knoppen ingedrukt houden 
zal resulteren in het sneller veranderen van de ID.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien in het display. Om niet 
op te slaan, druk op CAL.

Baud-snelheid instellen
De HI98713 is voorzien van RS232 en USB. Wanneer USB gebruikt wordt, is RS232 niet actief. Als 
er met de pc gecommuniceerd wordt via RS232 is het van belang dat zowel de pc als de HI98713 
dezelfde baud-snelheid gebruiken. De beschikbare snelheden zijn: 1200, 2400, 4800 en 9600.

• Om de BAUD RATE in te stellen, druk op CAL wanneer het BAUD te zien is. De BAUD RATE en 
CFM zullen knipperen.

• Druk op de UP of DOWN-toetsen om de BAUD RATE in te stellen.

• Druk op LOG/CFM om op te slaan. De nieuwe instellingen zijn te zien in het display. Om niet 
op te slaan druk op CAL.
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14. LCD-VERLICHTING

De verlichting kan worden gebruikt om ook in het donker meetwaarden af te lezen. Om dit aan of 
uit te schakelen, druk op LIGHT. 

Dit wordt automatisch uitgeschakeld na 25 seconden van niet-gebruik om de levens-
duur van de batterij te verlengen.

15. TAGINSTALLATIE

De tag is gehuisvest in een robuust metaal dat bestand is tegen ruwe omgevingen. Het is echter 
beter om de tag te beschermen tegen directe regen. Plaats de tag in de buurt van een monsterpunt. 
Zet deze stevig vast met de meegeleverde schroeven, zodanig dat de metalen iButton gemakkelijk 
toegankelijk is voor het inlezen van de tag.

Het aantal tags dat geïnstalleerd kan worden is praktisch onbeperkt. Extra tags kunnen worden 
besteld (HI920005 vijf taghouders met tags).

16. LED VERVANGEN
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• Verwijder het batterijdeksel.
• Schroef de led-aansluiting los met een schroevendraaier.
• Ontgrendel de led en verwijder deze door deze uit de hendel van de led-houder te trekken.
• Plaats de nieuwe led in de juiste positie en druk aan tot die stevig vergrendeld is.
• Steek de led-draden in de connector en draai vast met een schroevendraaier.

17. VOEDING

Wanneer het instrument wordt gestart, wordt de resterende levensduur van de batterij geschat en 
gerapporteerd in procenten.

Als de batterijen volledig leeg zijn, wordt het bericht '0% bAtt' gedurende één seconde weergege-
ven en wordt het instrument uitgeschakeld.

De HI98713 kan ook gebruikt worden met een standaard 12V AC adapter.

è Als de adapter gebruikt wordt, laadt deze de batterijen niet automatisch op!
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Batterijen vervangen
• Zet het apparaat uit.
• Open het batterijcompartiment.
• Verwijder de gebruikte batterijen.
• Plaats 4 nieuwe batterijen, let op de correcte manier aangegeven in het apparaat.

• Plaats het deksel van het batterijcompartiment.

18. PC-INTERFACE

Om de functie van het tagidentificatiesysteem volledig te kunnen gebruiken, moeten de gemeten 
gegevens naar een computer worden gedownload. Het instrument kan een RS232- of USB-verbin-
ding gebruiken om met de pc te communiceren. 

Wanneer u het RS232-protocol gebruikt, sluit u een seriële kabel (HI920011) aan tussen het 
instrument en de computer. Om het USB-protocol te gebruiken, sluit u een gewone USB-kabel. In 
beide gevallen moet de pc de HI92000-toepassing uitvoeren voor gegevensoverdracht. 

Download de HI92000 software van de website van Hanna Instruments.

19. FOUTMELDINGEN 

Het instrument is voorzien van een diagnostisch systeem. 

Fout Omschrijving Oplossing

Err1 – Err3;
Err6; Err7; Err8

Kritieke fouten
Apparaat piept en gaat uit 

Neem contact op met uw dealer
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Err4
Instrument piept 2 keer kort en gaat na 
10 seconden uit 

 Druk tegelijk op UP en DOWN op EEPROM 
opnieuw in te stellen

CAP Het deksel is niet dicht 
Sluit het deksel
Neem contact op met uw dealer

no L Led kapot of geen licht 
Controleer de led, vervang eventueel
Controleer optisch systeem voor zichtbare 
blokkades 

L Lo Niet genoeg licht 
Controleer optisch systeem voor zichtbare 
blokkades 

-LO-
De standaard is te laag voor het 
gebruikte kalibratiepunt 

Controleer de standaard
Gebruik de juiste standaard 

-HI-
Standaard is te hoog voor het gebruikte 
kalibratiepunt 

Controleer de standaard 
Gebruik de juiste standaard 

Batterij-icoon pinkt Batterijen zijn bijna leeg  Vervang de batterij 

bAtt Batterijen zijn leeg  Vervang de batterij 

20. ACCESSOIRES

HI 710006 adapter 12 VDC- 230 VAC 
HI731318  doekje voor het afvegen van cuvetten (4) 
HI731331  glazen cuvetten (4) 
HI731335N doppen voor cuvetten (4 stuks) 
HI740027P 1,5 V AA batterij (12 stuks) 
HI7402341 vervang-led
HI920005 I-button (5) 
HI920011 RS232-kabel
HI93703-50  cuvetreinigingsoplossing, fles 250 ml
HI98713-11  turbiditeitsstandaardenkit
HI98713-58 siliconenolie, flesje van 15 ml
HI920013 USB-kabel
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21. CERTIFICERING

Dit product voldoet aan alle Europese richtlijnen.

Het product mag niet behandeld worden als huishoudelijk afval. Lever het product 
in bij het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische 
apparatuur, waardoor de natuurlijke bronnen behouden blijven.

Dit product bevat batterijen. Verwijder deze niet via het huishoudelijk afval. Lever ze in 
bij het geschikte inzamelpunt voor recyclage.

De correcte product- en batterijverwijdering voorkomt potentiële negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die veroorzaakt kunnen worden door incorrecte 
omgang. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale vuilophaaldienst van uw stad of de 
aankooplocatie.

22. GARANTIE 

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is 
gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. 

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

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

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie 
valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de 
reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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