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Вставити батарейки 
 

 

  
E. Пам’ять даних   

 Через 3 секунди на дисплеї ненадовго з'являється 

місце збереження, наприклад, 02. Якщо пам'ять 

повна, найстаріші значення стираються. 

КАЛІБРУВАННЯ pH 

 
  Для буфера pH 7.00 ->4.00->10.00 

• Нове калібрування за потребою. Після кожного вимірювання промити електрод водою. 

• Використання буферного розчину Lovibond або буферні таблетки pH згідно з інструкцією (див. Зворотний бік) 

Зняти захисний ковпачок з електрода Включити 

прилад (див. A) 

 

 
Почистити 

електрод, 3 сек 

потім опустити в 
буферний  

 
 
 

 
Почистити електрод, 

потім опустити в 

буферний розчин pH 4. 

 
 

 

 
 Почистити 

електрод, потім 

опустити в буферний 

розчин pH 10. 

Чекати  

 або для двоточкової калібровки: 

 

 

 Чекати  

або для триточкового калібрування далі: 

 

Ждать  

 
 
 

Закінчити однокрапковим 
калібруванням 

 
 

 

 Завершити 

двоточковою 

калібровкою 

 
 
 

 
 Триточкова 

калібровка завершен. 

 
(4) (7) (10) 

Низький, Средній, Високий 

ЧЕРВОНІ символи мигають на дисплеї 

3 сек 

Натисн
ути 

Утримувати 

натиснутою 

протягом 3 

сек 

4 5 

ВИМІРЮВАННЯ 

Зніміть захистний ковпачок з електрода 

Включити / виключити функцію 

3 сек  

Автоматичне відключення через 8 хв.  після 

останнього натискання кнопки. 

Викл Вкл Викл 

Значення утримувати/дозволити 

Можливо, утримання виміряного значення (!) 

Відбувається через кілька секунд після 

натискання 

Разрешить Удерживать Разрешить 

C. Вибір pH/mV  

Режим „mV“ на дисплї відображає не 

потенціал Redox, а мілівольти. 

pH mV pH Для переключення розблокуйте значення (див. 

B). 

 D. Освітлення дисплею Вкл/Викл 

Выкл Вкл Выкл 

! 

3 сек 

S
D

 5
0

 
p
H

 

R
U

 

2 

L M H 



на дисплеї 



3 sec 

3 sec 

3 sec 

ПОЧАТКОВА УСТАНОВКА 

G. Початкова установка системи 

ЧЕРВОНІ символи мигають на дисплеї 

 Спочатку дозвольте значення (див. Передню сторону B), потім меню Вибір. 

 

Показати 

збережені 1x 
дані к I. 

Вибрати 

3x одиницю 4x 

температури к lV. 

 
Вибрати систему буфера 

к ll. 2x 

 
Вид індикації дати і 

часу к V. 

 
Ввести дату і час к lll. 

 
Підтвердити меню 

вибору. 

I. Показати збережені дані 

     
Стерти збережені дані: 

 

 
Натиснути для 

других блоків 

даних Завершити 

3 сек 3 сек 
Завершенняе відбувається автоматично 

II. Вибрати буферну систему 
3 сек 

 

1x 

III. Ввести дату і час 
Спочатку вибрати V `Вид індикації дати і часц‘ 3 сек 

       2x  

Завершити 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Завершить 

 

 

 
Завершити 

 

Юстирування:   по зростанню (+); по спаданню (-) 

IV. Вибрати одиницю температури (°C/°F) 

3 сек 
 

3x 

V. Вид індикації дати і часу 

3 сек 

Завершити 

 

4x 
Англо- 

 
або европейська 

 
Завершити 

американська 

Сигнали помилок і порядок дій 

Опис Вимірювальний діапазон Порядок дій 
 

1 Електрод неправильно фіксований Термістор: 0.5~100k Правильно підключити або замінити електрод 

      або несправний  

2 pH за межами вимірювального 0~14 pH Використовувати новий буферний розчин або замінити 

електрод діапазону 

3 Температура за межами 

вимірювального діапазону 

0~60°C Вимірювальний розчин привести у відповідність з 
температурним діапазономп 

 
4 Зміщення за межами діапазону -60~60 mV Використовувати новий розчин або замінити електрод 

5 Зміщення за межами діапазону 85%~115%, 50~68 
(mV/pH) 

Використовувати новий розчин або замінити електрод 

6 mV за межами діапазону -1800~1800 mV Використовувати новий розчин mV 

Специфікація SD 50 pH 

1 Температурний діапазон 0-60°C, 0-14 pH, -1800 mV bis +1800 mV                                                                                    

2 Розчинення pH 0,01 pH, точність ± 0,05 pH  

3 Вибір буферної системи (pH 7.00 або pH 6.86): 1, 2 або 3 точкова калібровка з 

      автоматичним розпізнаванням                                                                                                                                                                                                     

4 Автоматична компенсація температури  

5 Розчинення mV 0.1 mV в межах ±1000 mV und 1 mV за межами ±1000 mV, 

      точність ±20 mV                                                                                                                                                                                                                                   

6  Розчинення температури 0,1°C, вибір °C або °F                                                                                                                                                   

7  Індикація часу і дати с 25 місцями збереження                                                                                                                             

8 22x22 мм дисплей на рідких кристалах з фоновим освітленням                                                                              

9 Батарейки 2 x CR 2032                                                                                                                                                                                                                                   

10 Потужність батарейок > 25 годин при безперервному використанні (без освітлення 

дисплея) Індикація низького рівня зарядки батареї                                                                                                                                                              

11 Автоматичне відключення приладу через 8 хвилин після останнього натискання кнопки  

Об’єм поставки 

1 pH-метр SD 50 в міцній 

пластмасовій упаковці з 

підвіскою  

2 батарейки  

10 pH 4 буферні таблетки (1 

полоска)  

10 pH 7 буферні таблетки (1 

полоска)  

10 pH 10 буферні таблетки (1 

полоска)  

1 підвісна стрічка                                                

1 інструкція по експлуатації  

№ артикула 19 48 00 

Буфер pH 

№ артикула                                                                                

72 12 50 pH Буферний комплект 

  4.00/7.00/10.00 (25°C)   

72 12 52 pH буфер 4.00 (25°C) 1 літр 

72 12 54 pH буфер 4.00 (25°C) 1 літр 

72 12 56 pH буфер 4.00 (25°C) 1 літр 

51 56 00 буферні таблетки pH 10 100 штук   

51 56 01 буферні таблетки pH 10 250 штук   

51 56 10  буферні таблетки pH 7  100 штук   

51 56 11  буферні таблетки pH 7  250 штук   

51 56 20  буферні таблетки pH 4  100 штук   

51 56 21  буферні таблетки pH 4  250 штук   

Приналежності 

19 50 017 батарейка CR 2032 (необхідні 2 

  батарейки)  

19 48 20  pH апасний електрод  

38 48 01   вимірювальний стаканчик, 100 мл  
 
  
VI. Заміна електрода 

1 

Приготування буферних 

розчинів pH 

1. Чистий посудину наповнюється 20 мл ml 

деионизированной / дистильованої води. 

2. Буферна таблетка додається відповідно 

до виміряного об'єму і розчиняється. 

3. Потрібно почекати дві хвилини, поки 

активні складові таблетки і не розчинні у 

воді частинки осядуть на дні посудини. 

4. Електрод опускається в буферний 

розчин, а калібрування проводиться 

відповідно до інструкції. 

5. Електрод витягується з посудини і 

ретельно очищається. 

6. Буферний розчин призначений для 

одноразового використання. 

 

Увага 
Електрод потрібно ретельно 

очистити, перш ніж опускати 

його в новий буферний розчин. 

Точність 

Свіжий буфер має максимальне 

відхилення від зазначеного 

значенняpH ±0.05 pH. 

Гарантія 

З моменту продажу термін 

гарантії для SD 50 становить 2 

роки; для електрода - 6 місяців. 

Гарантія не поширюється на 

збитки, завдані в результаті 

неправильного використання 

або механічного пошкодження. 
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3 сек 

2 

5 

Європейська індикація 

24 год. Хвилин
и 

Годин
и 

Рік Місяць День 

Англо-американська індикація  

AM 

PM 

Хвилин

и 

Годи

ни 

Рік День Місяць 

3 сек 

°C °C °F 

выбрати выбрати 

3 
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новий електрод 

З інструкцією на інших мовах можна ознайомитися: www.lovibond.com 

http://www.lovibond.com/
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