
 

                                    Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA    

                                  AD14 – Waterproof Ph/ORP Tester   

Αγαπθτζ Πελάτθ 

Συγχαρθτιρια για τθν επιλογι του οργάνου 

ADWA – AD14. 

Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τισ 

οδθγίεσ χριςεωσ πριν τθν χριςθ. 

Το όργανο είναι ςυμβατό με το EMC 

Directive 89/336/EEC και  Low Voltage 

Directive  73/23/EEC για θλεκτρονικά 

όργανα. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να 

ςτείλετε email ςτθν διεφκυνςθ   

sales@adwainstruments.com 

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το  AD14 είναι ζνασ ςτεγανόσ μετρθτισ Ph,ORP και 

κερμοκραςίασ. Το περίβλθμα είναι πλιρωσ μονωμζνο κατά τθσ 

υγραςίασ. 

Η μζτρθςθ κερμοκραςίασ μπορεί να απεικονιςτεί ςε C  ι ςε F . 

Το όργανο μπορεί να   βακμονομθκεί ςε ζνα ι δφο ςθμεία για το 

ph με αυτόματθ αναγνϊριςθ των υγρϊν βακμονόμθςθσ και 

μνιμθ για 5 διαφορετικζσ τιμζσ, ενϊ θ κλίμακα ORP (mv) είναι 

εργοςταςιακά βακμονομθμζνθ. 

Οι μετριςεισ είναι υψθλισ ακρίβειασ και απεικονίηονται ςτο δεξί 

μζροσ τθσ οκόνθσ. 

Υπάρχει επίςθσ και θ ζνδειξθ  χαμθλισ μπαταρίασ που μασ 

προειδοποιεί για τθν αλλαγι τθσ μπαταρίασ του οργάνου. 

Το θλεκτρόδιο του οργάνου AD14 μπορεί εφκολα να 

αντικαταςτακεί από τον χριςτθ. 

Το αιςκθτιριο τθσ κερμοκραςίασ επιτρζπει γριγορεσ και 

ακριβείσ μετριςεισ. 

 

Η ςυςκευαςία του οργάνου περιζχει : 

 To κυρίωσ ςϊμα AD14  με το θλεκτρόδιο Ph/ORP 

 4 X 1,5 V μπαταρίεσ  

 Εγχειρίδιο χριςεωσ  

 Προςτατευτικό καπάκι και βάςθ ςτιριξθσ του οργάνου 
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ΟΘΟΝΗ ΟΡΓΑΝΟΤ / ΜΠΡΟΣΙΝΟ ΜΕΡΟ 

1. Οκόνθ διπλισ γραμμισ 

2. Διακόπτθσ   ON/OFF 

3. Διακόπτθσ  SET/HOLD 

4. Ηλεκτρόδιο PH/ORP και 

αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 

5. Κυρίωσ ςϊμα 

6. Τοποκεςία μπαταρίασ 

(εςωτερικά) 

7. Στιριγμα (clip) οργάνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δείκτθσ ςτακερότθτασ  (κλεψφδρα) 

2. Ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ  

3. Ζνδειξθ για διαδικαςία βακμονόμθςθσ. 

4. Ζνδειξθ  ATC ( αυτόματθ αντιςτάκμιςθ 

κερμοκραςίασ) 

5. Δεφτερθ γραμμι απεικόνιςθσ 

6. Πρϊτθ γραμμι απεικόνιςθσ  

7. Μονάδεσ μζτρθςθσ για τθν πρϊτθ γραμμι 

απεικόνιςθσ  

 

 

 



 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ  

 

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΕΩ 

ΕΝΑΡΞΗ  ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ  

Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί ON/OFF/MODE  

μζχρι να ανοίξει θ οκόνθ. Όλα τα ςτοιχεία τθσ οκόνθσ κα είναι 

εμφανι για ζνα δευτερόλεπτο. 

ΠΑΓΩΜΑ ΣΗ ΟΘΟΝΗ  

Κατά τθν διάρκεια τθσ μετριςεωσ, πατιςτε και κρατιςτε 

πατθμζνο το κουμπί SET/HOLD. Η ζνδειξθ κα ‘παγϊςει’ ςτθν 

οκόνθ του οργάνου. Πατιςτε οποιοδιποτε κουμπί για να 

επιςτρζψετε ςτθν κανονικι λειτουργία. 

ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ  

Κατά τθν διάρκεια τθσ μετριςεωσ, πατιςτε και κρατιςτε 

πατθμζνο το κουμπί ON/OFF/MODE . Θα εμφανιςτεί θ ζνδειξθ 

OFF. Ελευκερϊςτε το κουμπί ON/OFF/MODE. 

 

 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

 

Επιλζξτε τθν μζτρθςθ που κζλετε να κάνετε (pH ι ORP ) 

πατϊντασ το κουμπί   SET/HOLD. 

Βυκίςτε το όργανο μζςα ςτο διάλυμα που κα μετρθκεί και 

κουνιςτε το απαλά. 

Η μζτρθςθ κα ολοκλθρωκεί όταν ςβιςει ο δείκτθσ  

ςτακερότθτασ (κλεψφδρα). 

Η μζτρθςθ απεικονίηεται ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ και ςτο 

κάτω μζροσ ζχουμε τθν ζνδειξθ κερμοκραςίασ. 

 

ημείωςη 

 Προτοφ μετριςετε pH βεβαιωκείτε ότι το όργανο είναι 

ςωςτά βακμονομθμζνο (υπάρχει ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ  

cal). 

 Για το ORP (mV) είναι εργοςταςιακά βακμονομθμζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΗ (Calibration) 

Για καλφτερθ ακρίβεια  , προτείνεται  θ ςυχνι διαδικαςία 

βακμονόμθςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να γίνετε ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ. 

Α) Όταν αλλάηουμε το θλεκτρόδιο 

Β) Όταν μετράμε χθμικά διαλφματα 

Γ) Όταν απαιτείτε υψθλι ακρίβεια  

Δ)Μια φορά το μινα 

Σε κανονικι λειτουργία πατάμε το κουμπί ON/OFF/MODE μζχρι 

να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ  θ ζνδειξθ CAL. 

Αφινουμε το κουμπί και θ οκόνθ κα μασ δείξει ‘PH 7.01 USE’  

Το όργανο αναγνωρίηει αυτόματα τα υγρά βακμονόμθςθσ. 

Αν κάποιο υγρό δεν το αναγνωρίςει ,κα μασ βγάλει τθν ζνδειξθ 

WRNG. 

Βαθμονόμηςη ενόσ ςημείου 

 Για βακμονόμθςθ ενόσ ςθμείου με διαλφματα ph 4.01 , 

9.18 ι 10.01 το όργανο δζχεται  αυτόματα τθν 

βακμονόμθςθ, αρκεί θ  μζτρθςθ να είναι ςτακερι. Τότε 

εμφανίηετε και το μινυμα ‘ΟΚ 1’ για 1 δευτερόλεπτο, και 

το όργανο γυρνά αυτόματα ςε κανονικι λειτουργία. 

 Για βακμονόμθςθ ενόσ ςθμείου με διάλυμα ph 7.01 , 

μετά τθν βακμονόμθςθ κα πρζπει να πατθκεί το 

ΟΝ/OFF/MODE για να γυρίςει το όργανο ςε κανονικι 

λειτουργία. Το όργανο κα μασ δείξει  τθν ζνδειξθ ‘ΟΚ 1’ 

για 1 δευτερόλεπτο και αυτόματα κα γυρίςει  ςε 

κανονικι λειτουργία. 



 

 

ημείωςη 

Για καλφτερθ ακρίβεια προτείνετε θ βακμονόμθςθ δφο ςθμείων. 

 

Βαθμονόμηςη δφο  ςημείων 

Για βακμονόμθςθ δφο ςθμείων , τοποκετοφμε το θλεκτρόδιο ςε 

διάλυμα ph 7.01 . Μετά τθν πρϊτθ βακμονόμθςθ κα εμφανιςτεί 

ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ ‘ph 4.01 USE’ . Το μινυμα κα κρατθκεί για 

12 δευτερόλεπτα, μζχρι να αναγνωριςτεί  το υγρό PH 4.01. Αν 

δεν αναγνωριςτεί , κα εμφανιςτεί θ ζνδειξθ WRNG.  

Όταν αναγνωριςτεί και το δεφτερο διάλυμα θ οκόνθ κα δείξει το 

μινυμα ‘ΟΚ 2’ και μετά κα γυρίςει ςε κανονικι λειτουργία. 

 

Ακφρωςη Διαδικαςίασ Βαθμονόμηςησ 

Όταν βρίςκεςτε ςε διαδικαςία βακμονόμθςθσ και πριν ειςάγετε 

τθν πρϊτο υγρό , μπορείτε να πατιςετε το κουμπί 

ON/OFF/MODE , θ οκόνθ κα δείξει ‘ESC’ για ζνα δευτερόλεπτο 

και το όργανο κα γυρίςει ςε κανονικι λειτουργία. 

 

Επαναφορά ςτισ αρχικζσ τιμζσ βαθμονόμηςησ ( reset ) 

Για να επαναφζρουμε το όργανο ςτισ αρχικζσ τιμζσ 

βακμονόμθςθσ,  κα πρζπει να πατιςουμε το κουμπί  SET/HOLD, 

αφοφ ζχουμε μπει ςτο μενοφ βακμονόμθςθσ. Το κάτω μζροσ τθσ 

οκόνθσ κα μασ δείξει τθν ζνδειξθ ‘CLR’ για ζνα δευτερόλεπτο, θ 

ζνδειξθ CAL κα εξαφανιςτεί  και το όργανο κα επανζλκει ςτισ 

αρχικζσ τιμζσ βακμονόμθςθσ. 

 

 

ΡΤΘΜΙΕΙ  (SET-UP) 

Tο μενοφ επιλογϊν των ρυκμίςεων,  μασ επιτρζπει να αλλάξουμε 

τισ μονάδεσ κερμοκραςίασ και ph. 

Για να ειςζλκουμε ςτο μενοφ, επιλζγουμε  το ph mode και  

πατάμε το ON/OFF μζχρι να αντικαταςτακεί  θ ζνδειξθ CAL από 

τθν ζνδειξθ  TEMP. 

 Για επιλογή  μονάδασ μζτρηςησ θερμοκραςίασ °C / °F ,  
χρθςιμοποιοφμε το κουμπί  SET/HOLD.  
Κατόπιν πατάμε δφο φορζσ το κουμπί  ON/OFF/MODE  για 
επιςτροφι ςε κανονικι λειτουργία.  
Για αλλαγή του υγροφ βαθμονόμηςησ   από  ph 7.01 (για 

4.01/7.01/10.01) ςε  ph 6.86 , αφοφ ορίςουμε τθν μονάδα 

μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, επιλζγουμε τθν μονάδα ph που 

κζλουμε  με το κουμπί  SET/HOLD.  

 Κατόπιν πατάμε το κουμπί  ON/OFF/MODE  για επιςτροφι ςε 

κανονικι λειτουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΟΤ 

 

Όταν δεν χρθςιμοποιοφμε το όργανο για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα , κα πρζπει να ξεπλφνουμε το θλεκτρόδιο με νερό και 

να το αποκθκεφςουμε με λίγεσ ςταγόνεσ από το διάλυμα PH 4 

μζςα ςτο προςτατευτικό καπάκι. 

ΠΟΣΕ ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΣΕ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 ΜΕ ΑΠΙΟΝΙΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

 

Αν το θλεκτρόδιο ζχει παραμείνει ξθρό για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα , βυκίςτε το για μια ϊρα ςε διάλυμα PH 4 για 

απενεργοποίθςθ. 

Για να αυξιςετε το χρόνο ηωισ του θλεκτροδίου, προτείνετε να 

το κακαρίηετε μια φορά το μινα ςε απιονιςμζνο νερό για 30 

λεπτά.  

Το θλεκτρόδιο μπορεί εφκολα να αντικαταςτακεί , ξεβιδϊνοντάσ 

το , όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ   

Όταν οι μπαταρίεσ του 

οργάνου πζςουν, το ςφμβολο 

τθσ χαμθλισ μπαταρίασ κα 

εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. Οι 

μπαταρίεσ κα πρζπει να 

αντικαταςτακοφν ςφντομα. 

Για τθν αλλαγι των μπαταριϊν 

κα πρζπει να ξεβιδωκεί το 

θλεκτρόδιο. Κατόπιν κα πρζπει 

να βγάλουμε το τμιμα των 

μπαταριϊν και να αντικαταςτιςουμε τισ 4 μπαταρίεσ 

δίνοντασ προςοχι ςτθν πολικότθτα. 

Επανατοποκετοφμε το θλεκτρόδιο ςτο κυρίωσ ςϊμα 

και βεβαιωνόμαςτε για τθν ςτεγανοποίθςθ τθσ 

κεφαλισ. 

Το όργανο είναι ζτοιμο για νζεσ  μετριςεισ.  

  

 

 

 


