
 

 

Návod na obsluhu 

Macro Aqua pH Controller pHT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie a obsluha: 

1. Elektróda pH musí byť stále vo vode!!! 

2. Umiestniť kontrolér čo najdalej od nádrže(zdroja vlhka) aby ste predisli prípadnému zaliatiu 

vodou. 

3. Aby bola presnosť merania čo najpresnejšia, doporučujeme kalibráciu opakovať v raz za 2-4 

týždne 

4. Aby mohol pH kontrolér správne merať je potrebné raz za 4 týždne vyčistiť sondu od 

prípadnej hrubej nečistoty, ODPOJTE KONTROLÉR ZO SIETE 

5. Na čistenie používajte mäkký štetec, nepoužívajte hubky namočených v alkohole 

a nedotýkajte sa sondy rukami (meracej časti) 

Uvedenie do prvádzky: 

1. Pripojte do el.siete 220-240V 

2. Keď na prístroji bliká „pHc“  stlate CAL na vrchu prístroja. 

3. Doporučujeme nastavenie controlera na úroveň HI svieti červená LED dióda 

Nastavenie požadovaného pH: 

1. Stlačte tlačidlo „SET“ na hornej strane zariadenia 

2. Ďalším stláčaním toho istého tlačidla nastavíte požadovanú hodnotu pH v rozmedzí 5.0 - 9.0 

3. Po výbere hodnoty počkajte 5 sek. Aby sa nastavilo zariadenie 

Kalibrácia: 

1. Pred kalibráciou vyberte sondu z prepravnej nádoby alebo KCL roztoku 

2. Pripojte elektrodu k zariadeniu 

3. Pripojte do el.siete a počkajte 5sek. 

4. pH sondu vložte do kalibračného roztoku pH7 



 

 

5. po stabilizovaní sa hodnoty na ukazovateli (ok 60sek) stlačte tlačidlo „CAL“ cca 2sek. Na 

ukazovateli sa zobrazí nápis C_7 

6. Vyberte sondu z roztoku pH7 a osušte ho papierovým obrúskom 

7. pH sondu vložte do kalibračného roztoku pH4 

8. po stabilizovaní sa hodnoty na ukazovateli (ok 60sek) stlačte tlačidlo „CAL“ cca 2sek. Na 

ukazovateli sa zobrazí nápis C_4 

9. Vyberte sondu z roztoku pH4 a osušte ho papierovým obrúskom 

10. Kalibrácia je ukončená.  

LED dióda: 

1. Ak svieti červená – je napájanie prístroje aktívne (napr. el mag ventil systému CO2) 

2. Ak svieti zelená – monitorovanie hladiny pH 
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