
  
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

HI 713 
KOLORYMETR DO POMIARU FOSFORANÓW 

 

 
 

 

 
 

Przeczytaj uwa żnie instrukcj ę przed u życiem 
miernika. 
 
KONTROLA WSTĘPNA 
Rozpakuj miernik i sprawd ź, czy nie uległ 
uszkodzeniu podczas transportu. W razie zastrze żeń, 
skontaktuj si ę ze sprzedawc ą. 
Kolorymetr HI 713 zawiera w komplecie: 

- bateri ę 1.5 V AAA 
- dwie kuwety z nakr ętkami 
- reagenty na fosforany w proszku-6 szt. 

 
Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie miernika w 
razie potrzeby wysłania go do serwisu.  
            
 

          
DANE TECHNICZNE 
 
ZAKRES   0.00 do 2.50 ppm 
ROZDZIELCZOŚĆ  0.01 ppm 
DOKŁADNOŚC        ±0.04 ppm,± 4 % odczytu @ 
25°C 
ZAKŁÓCENIA EMC       ±0.01 ppm 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA       Dioda @ 525 nm 
METODA Metoda adaptacji kwasu 

askorbinowego. Reakcja fosforanu 
i reagenta powoduje  
zabarwienie próby na kolor 

niebieski 
ŚRODOWISKO        0 do 50°C; max 95% 
wilgotno ści. 
BATERIE   1 x 1.5 VAAA  
AUTO-WYŁĄCZNIK       Po 2 min, 10 sekund po odczycie 
WYMIARY   81.5x61x37.5 mm 
WAGA         64 g 
 
 
OPIS FUNKCYJNY 
 

 
1.  pokrywa kuwety. 
2.  kuweta 
3.  otwór kuwety 
4.  wyświetlacz 
5.  przycisk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
KODY INFORMACYJNE WYŚWIETLACZA 
 
Miernik wy świetla kody informuj ące u żytkownika o 
fazie pomiaru lub o ewentualnych bł ędach pomiaru: 

 
 
Light High: Zbyt du żo światła do 
wykonania pomiaru. Przygotuj kuwet ę 
zerow ą. 

 
 

 
Light Low: Zbyt mało światła do 
wykonania pomiaru. Przygotuj kuwet ę 
zerow ą. 

 
 
Inverted cuvets: Zamienione kuwety: 
zerowa i próbki. 
 
Under Range: badana próba absorbuje 
mniej światła ni ż przy zerowaniu. Ponów 
prób ę zerowania. Upewnij si ę, że do 
pomiaru stosujesz t ą sam ą kuwet ę zerow ą.  
 
Over Range: Koncentracja próbki jest 
poni żej zakres. Nale ży rozcie ńczy ć 
próbk ę i powtórzy ć pomiar. 
 
 
Battery Low: Bateria wymaga wymiany na 
nową. 
 

 
 
Dead battery: Wyczerpana bateria. Nale ży 
j ą wymieni ć na now ą. 
 

 

PRZEBIEG POMIARU 
 
 

• Włącz miernik przyciskiem. Pojawi ą 
si ę segmenty wy świetlacza. 

 
 
 
• Napełnij kuwet ę prób ą 10 ml do 

wysoko ści od górnej kraw ędzi kuwety i 
zakr ęć nakr ętk ę kuwety.  

 
• Umieść kuwet ę w otworze kuwety. 
 
 
 
 
• Naci śnij przycisk. Pojawi ą si ę 

symbole „Add”, „C2”, „Press”, co 
oznacza, że miernik jest 
zerowany. 

 
 
 

 
• Wyjmij kuwet ę i dodaj jedno 

opakowanie reagenta HI 713-25. 
Zamknij kuwet ę i delikatnie 
zamieszaj przez 20 sekund. Włó ż 
kuwet ę do miernika. 

 
 
 
• Odczekaj 3 minuty i naci śnij 

przycisk.  
 
 
 



  
 
• Miernik wy świetli koncentracj ę fosforanów w ppm.  
 
• Miernik automatycznie si ę wył ączy po 10 

sekundach. 
 
 
 
 
 
WSKAZÓWKI DO WYKONANIA DOKŁADNEGO POMIARU 
 
Wskazówki poni ższe powinny by ć uwa żnie 
przestrzegane przy ka żdym pomiarze. 

 
- Nie dotykaj ścianek kuwety palcami, kuweta 

musi by ć sucha. 
- W celu utrzymania takich samych warunków 

podczas zerowania i faz pomiaru, nale ży 
zamknąć kuwet ę nakrywk ą  

- Nie pozwalaj, aby próbka stała zbyt długo po 
dodaniu do niej reagenta, wówczas dokładno ść 
pomiaru si ę zmienia 

- Kuweta wkładana do otworu pomiarowego musi by ć 
idealnie czysta, bez śladów palców, brudu, 
substancji tłustych. Zaleca si ę czy ści ć kuwety 
specjalnym ściereczkami HI 731318. 

- Ważne jest, aby badana próba nie zawierała 
zanieczyszcze ń, brudów, których obecno ść 
wpływa na wynik odczytu. 

- Po zbadaniu próbki nale ży j ą natychmiast 
usun ąć z kuwety, aby unikn ąć uszkodzenia 
szklanych ścianek kuwety 

- Potrz ąsanie kuwet ą powoduje powstanie b ąbelków 
powietrznych, co wpływa na podwy ższenie 
wyniku. Aby temu zapobiec nale ży b ąbelki 
usun ąć z próby, mieszaj ąc ni ą. 

 

 
WYMIANA BATERII 
 
Bateria wystarcza na ok. 5000 pomiarów.  
W przypadku, gdy bateria jest poni żej 10 %, 
pojawi si ę symbol ‘bAt”.  
Gdy bateria jest wyczerpana, miernik pokazuje 
symbol „Bad, potem „bAt” i wył ącza si ę. 

 
Komora baterii umieszczona jest w dolnej cz ęści 
miernika. Otwórz śrubokr ętem komor ę baterii i 
wymień zu żyt ą bateri ę na now ą, Po umieszczeniu 
baterii w komorze, zamknij pokryw ę.  
 

 
 
AKCESORIA DODATKOWE 
 Reagenty HI 713-25 – reagenty na fosforany 25 szt.  
 HI 731318 – ściereczki do czyszczenia kuwet 
 HI 731321 -  kuwety szklane  
 HI 731353 -  nakrywki do kuwet 
 HI 93703-50 (230ml) – roztwór do mycia kuwet 
 
Zalecenia dla u żytkownika, 
Przed u życiem produktów Hanna Instruments, upewnij si ę, że s ą one odpowiednio 
dobrane do środowiska, w którym maj ą dokona ć pomiarów.  
Zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu sprz ętu mog ą by ć spowodowane blisk ą 
obecno ści ą sprz ętu audio-wizualnego. 
Nie nale ży dokonywa ć żadnych pomiarów w kuchenkach mikrofalowych. 

 


