
 

 

 

Úvod  
 

 
Vážení zákazníku, 
 

 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p e íst! 
 
Voltcraft® - Tento název p edstavuje nadpr m rn  kvalitní výrobky z oblasti sí ové techniky 
(napájecí zdroje), z oblasti m ící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátor , které 
se vyzna ují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. A  již budete pouhými kutily 
i profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální ešení.  

P ejeme Vám, abyste si v pohod  užili tento náš nový výrobek zna ky Voltcraft®. 
 

Tento m icí p ístroj je ur en k jednoduchému zjišt ní pH-hodnoty (kyselosti nebo zásaditosti) 
vody v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích, ve fotolaborato ích atd. P ístroj 
s jednobodovou kalibrací je vybaven automatickou teplotní kompenzací (ATC), která zajiš uje 
p esná m ení p i r zných teplotách.    

 

Automatická kompenzace teploty ATC (= automatic temperature compensation) zaru uje 
stabilitu nam ených hodnot i p i kolísajících teplotách. Tímto p ístrojem snadno a rychle zjistíte 
„kyselost“ nebo „zásaditost“ kontrolované kapaliny.  

pH-metr je nejen vhodný pro použití v domácnostech, ale mohou jej využít i provozovatelé 
plaveckých bazén , hodí se do fotolaborato í, škol, pro zahradnické ú ely atd.                             
Pro pr myslové použití (jako je nap íklad galvanotechnika) není tento p ístroj vhodný.  

 

Rozsah dodávky  
 

 PH-100 ATC 
 pH elektroda s ochranným pouzdrem 

 

Použití pH-metru  
 

 M ení hodnoty „pH“ v rozmezí 0,00 až 14,00 s  rozlišením 0,01 pH, neagresivních 
(nežíravých) a neho lavých kapalin, s automatickou kompenzací teploty.                                
(hloubka ponoru m ící pH-elektrody: minimáln  10 až maximáln  110 mm). 

 K napájení tohoto m ícího p ístroje lze použít pouze 9 V baterii (nejlépe alkalickou).  
 
 

Bezpe nostní p edpisy, údržba a išt ní  
 
 

Z bezpe nostních d vod  a z d vod  registrace (CE) neprovád jte žádné zásahy pH metru. 
P ípadné opravy sv te odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek p ílišné vlhkosti, 
nenamá ejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ot es m a p ímému slune nímu zá ení. 
Tento výrobek a jeho p íslušenství nejsou žádné d tské hra ky a nepat í do rukou malých d tí! 
Nenechávejte voln  ležet obalový materiál. Fólie z um lých hmot p edstavují veliké nebezpe í 
pro d ti, nebo  by je mohly spolknout. 

 
P ístroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K išt ní pouzdra používejte pouze m kký,  mírn  
vodou navlh ený had ík. Nepoužívejte žádné prost edky na drhnutí nebo chemická rozpoušt dla 
( edidla barev a lak ), nebo  by tyto prost edky mohly poškodit displej a pouzdro p ístroje.  
 

 P ed každým m ením zkontrolujte stav m ící elektrody, zda nedošlo k jejímu poškození. 

 P i nevhodných sv telných podmínkách (nap . p ímý dopad slune ního zá ení na m ící 
p ístroj) m že dojít k ovlivn ní zobrazení na displeji pH-metru.  

 Násilné mechanické poškození p ístroje (zdeformování) nebo provedení jeho elektrického 
p epojení (zásah do vnit ního zapojení pH-metru) znamená zánik záruky. 

 Bu te zvlášt  opatrní p i manipulaci s ho lavými nebo agresivními (žíravými) kapalinami. 
V tomto p ípad  použijte vhodné ochranné pom cky (ochranné rukavice, brýle a zást ry). 
M ení provád jte pouze v dob e v traném prost edí. 

 M icího senzor (pH-elektrodu) smíte pono it pouze do kapalin, které nebudou                   
pod elektrickým nap tím. Hloubka ponoru elektrody nesmí být menší než 10 mm                        
a v tší než 110 mm. 

  

 

 
 

 

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

 pH metr Voltcraft 100

d kujeme Vám za Vaši d v ru a za nákup pH metru Voltcraft 100.

Tento návod k obsluze je sou ástí výrobku. Obsahuje d ležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento návod.



Vložení (vým na) baterie  
 

K napájení pH-metru slouží 1 baterie 9 V. Jakmile za ne mizet zobrazení nam ené hodnoty na 
displeji, je t eba, abyste provedli vým nu baterie. Postupujte následujícím zp sobem: 

 Otev ete kryt bateriového pouzdra s klipsem pro p ipevn ní k opasku na zadní stran       
pH-metru jeho posunutím sm rem nahoru. 

 Vyndejte z bateriového pouzdra vybitou baterii a nahra te ji novou baterií stejného typu. 
Poté op t uzav ete kryt bateriového pouzdra.  

 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) voln  ležet. Hrozí nebezpe í,                        
že by je mohly spolknout d ti  nebo domácí zví ata! V p ípad  spolknutí  baterií 
vyhledejte okamžit  léka e! Baterie (akumulátory) nepat í do rukou malých 
d tí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou zp sobit poleptání pokožky. 
V takovémto p ípad  použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že 
baterie nesm jí být zkratovány, odhazovány do ohn  nebo nabíjeny! V 
takovýchto p ípadech hrozí nebezpe í exploze! Nabíjet m žete pouze 
akumulátory. 
 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepat í do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prost edí!  
 

K t mto ú el m (k jejich likvidaci) slouží  speciální sb rné nádoby                         
v prodejnách s elektrospot ebi i nebo ve sb rných surovinách! 
 

Šet ete životní prost edí! 

 
 

Obsluha p ístroje, kalibrace, m ení  
  

 Aktivujte pH-metr tla ítkem  „ON“  

 Pomocí externí elektrody kterou p ipojíte do zdí ky BNC, (která je p iložena k výrobku)  
m žete dosáhnout hloubky ponoru až 110 mm. 

 Odejm te ochranné pouzdro a pláchn te elektrodu v destilované nebo v deionizované vod  
(toto prove te vždy p ed každým m ením a po skon ení m ení). Poté vysušte elektrodu 
papírovým ubrouskem.  

 2-bodová kalibrace: Kalibrace pH-metru musíte provést ideáln  p i 25 °C následujícím 
zp sobem: Pono te nyní elektrodu do pufra ního (kalibra ního) roztoku s pH-hodnotou 7,00, 
zamíchejte krátce elektrodou v roztoku a po kejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení 
na displeji (až cca 5 minut). Nastavte šroubovákem pomocí kalibra ního trimru „CAL PH7“, 
(umíst n na stran  pod pouzdrem p ístroje) na displeji p ístroje hodnotu pH „7,00“. 
Opláchn te (po provedení kalibrace) op t pH-elektrodu v destilované nebo v deionizované 
vod  a vysušte ji papírovým ubrouskem. Nyní opakujeme to samé,                     ale do 
kalibra ního roztoku s pH-hodnotou 4,00 a  nastavení šroubovákem trimru          „SLOPE 
PH4/PH10“, (umíst n na stran  pod pouzdrem p ístroje) na displeji p ístroje hodnotu pH 
„4,00“.  

 M že být provedena i jednobodová kalibrace pouze na trimru „CAL PH7“ viz výše. 

 Provád ní m ení: Opláchn te (po provedení kalibrace) op t pH-elektrodu v destilované 
nebo v deionizované vod  a vysušte ji papírovým ubrouskem. P ístroj je nyní p ipraven 
k normálnímu používání. 

 P ístroj zapnete pomocí tla ítka „ON“  

 Nyní m žete elektrodu pono it do kapaliny, u které chcete zjistit hodnotu pH.           
Zamíchejte krátce elektrodou v kapalin . Po stabilizaci zobrazení m žete na displeji p ístroje 

ode íst nam enou pH-hodnotu. Automatická kompenzace teploty zaru uje             p i 
r zných teplotách kapalin vždy p esné nam ené hodnoty. 

 M žete si podržet nam enou hodnotu stisknutím tla ítka „HOLD“ 

 P ístroj vypnete pomocí tla ítka „OFF“  

 P ed m ením musíte vždy sundat ochranný kryt elektrody. 
 Abyste zajistili správnou funkci p ístroje, musíte provést po každém m ení vy išt ní         

pH-elektrody (viz kapitola „Bezpe nostní p edpisy, údržba a išt ní“). 
 

 

 

Poznámky k provád ní kalibrace p ístroje: 
Kalibraci pH-metru není nutné provád t p ed každým m ením. Tuto kalibraci 
doporu ujeme provád t p ed každým desátým m ením nebo jednou za 14 dní 
pomocí kalibra ního (pufra ního) roztoku  s pH-hodnotou 7,00 a 4,00 pH.                
Pro objednáním tohoto roztoku se obra te se na svého prodejce. 

P íklad použití: Zm ení pH-hodnoty v zahradním rybní ku  

Pono te m ící elektrodu minimáln  10 mm a maximáln  80 mm hluboko do vody         
zahradního rybní ku. Po 5 minutách by se na displeji p ístroje m la zobrazit nam ená  hodnota 
pH v rozmezí cca 5,5 až 8,5. Pokud bude nam ená pH-hodnota nižší než 5,5            nebo vyšší 
než 8,5, není možné v tomto rybní ku chovat nap  rybi ky. 
 

 

Recyklace 
  
 

Elektronické a elektrické produkty nesm jí být vhazovány do domovních odpad . 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku p im en  podle platných 
zákonných ustanovení. 
 

Šet ete životní prost edí! P isp jte k jeho ochran ! 
 

Technické údaje 
 

M ící rozsah: 0,00 až 14,00 pH 

Rozlišení: 0,01 pH 

P esnost m ení:  0,07 pH(pH 5 - 9) ± 0,1pH(pH 4 - 10) ± 0,2pH(pH 1 - 4) ± 0,2pH                   
(pH 10 -14)  

Rychlost m ení 0,4 s  

Provozní podmínky: 0 ° až + 50 °C (okolní teplota) 

Pracovní vlhkost < 80%  

Napájení: Baterie 9 V 

Životnost baterie: cca 350 hodin (alkalická baterie) 

Rozm ry: 205 x 68 x 30 mm 

Hmotnost: 220 g 

 

Záruka 
 

Na pH metr poskytujeme záruku 24 m síc . 
 

 

 

 

 

P eklad tohoto návodu zajistila spole nost Conrad Electronic eská republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap . fotokopie, jsou p edm tem souhlasu spole nosti Conrad Electronic eská 

republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu p i tisku! Zm ny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic eská republika, s. r. o. DO/10/2012

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opot ebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo zm n na výrobku, provedených t etí osobou.
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