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Tháo thiết bị ra khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để chắc chắn không xuất hiện hư hỏng trong quá
trình vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ
khách hàng gần nhất.
Máy quang phổ HI801 iris được cung cấp gồm:
• Cuvette có nắp, 22 mm (4 cái.)
• Cuvette Adapters (3 cái.)
• Khăn lau cuvette.
• Kéo
• Cáp USB
• Pin Lithium
• 15 VDC Adapter
• Hướng dẫn sử dụng
• Giấy chứng nhận chất lượng
• USB

KIỂM TRA BAN ĐẦU

1. KIỂM TRA BAN ĐẦU

Lưu ý: vui lòng giữ lại toàn bộ phụ kiện, nếu có lỗi phát sinh, máy cần phải gửi lại kèm phụ
kiện để kiểm tra.

• Các hóa chất trong chất chuẩn có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
• Đọc bảng các biện pháp an toàn (MSDS) của mỗi chất chuẩn trước khi làm.

• Thiết bị an toàn: Đeo đồ bảo hộ hoặc mắt kiếng nếu cần thiết và làm theo trong
hướng dẫn sử dụng.
• Chất chuẩn bị đổ: Nếu chất chuẩn bị đổ, cần phải được lau ngay lập tức và rửa sạch bằng nước.
Nếu chất chuẩn có dính vào da, cần rửa ngay bằng nước. Khi làm phải đeo khẩu trang.
• Xử lý chất thải: Mẫu và chất chuẩn sau khi sử dụng cần được xử lý đúng cách, vui lòng liên hệ
công ty xử lý chất thải để được hỗ trợ.
Để phòng tránh máy bị lỗi, hư hỏng xin lưu ý:
• Chỉ nên sử dụng pin, cáp sạc và phụ kiện được nêu ở trong hướng dẫn sử dụng.
• Không được mở phần pin sạc trong máy.
• Không sử dụng khi máy hoặc pin quá nóng.
• Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng tháo pin để bên ngoài.
• Không sử dụng hoặc lưu trữ pin trong môi trường ẩm ướt, nhiều bụi.
• Tránh để thiết bị rơi, rớt hoặc va chạm mạnh.
• Không để gần thiết bị có từ trường.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

2. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

Để phòng tránh sốc điện hoặc cháy nổ xin lưu ý:
• Đảm bảo đã gắn khít giắc cắm vào máy.
• Không chạm vào dây điện hoặc pin khi tay ướt.
• Không để thiết bị hoặc pin ở gần nguồn nhiệt.
• Không để các vật lạ vào máy.
• Chỉ sạc pin trong khoảng nhiệt độ cho phép(0 - 45 °C).
Lưu ý: Nếu thiết bị có hiện tượng bất ngờ nóng lên, vui lòng tắt máy, để nhiệt độ ổn định lại rồi
mới sử dụng. Có thể có hiện tượng ngưng tụ trong máy khi máy tự động tăng nhiệt.
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3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải bước sóng

340-900 nm

Độ phân giải bước sóng

1 nm

Độ chính xác bước sóng

±1.5 nm

Dải đo quang học

0.000-3.000 Abs

Độ chính xác quang học

5mAbs trong dải 0.000-0.500 Abs
1% trong dải 0.500-3.000 Abs

Các chế độ đo

transmittance (%)
abshoặcbance
concentration

Kiểu cuvette có thể sử
dụng

10 mm vuông
50 mm hình chữ nhật
16 mm tròn
22 mm tròn
13 mm tròn (vial)

Lựa chọn bước sóng

tự động, tùy theo phương pháp được chọn (có thể tùy chỉnh trong
user methods)

Nguồn sáng

đèn tungsten halogen

Hệ quang

split beam

Hiểu chuẩn bước sóng

tích hợp bên trong, tự động sau khi khởi động máy.

Ánh sáng lạc

<0.1 % T tại 340 nm với NaNO2

Băng thông quang phổ

5 nm

Số lượng method

có thể cài đặt tới 150 phương pháp facthoặcy (85 được cài sẵn)
có thể cài đặt tới 100 phương pháp user

Lưu kết quả

tối đa 9999 giá trị đo

Khả năng trích xuất dữ liệu

định dạng file .csv
định dạng file .pdf

Cổng kết nối

1x USB A
1x USB B

Thời lượng pin

3000 giá trị đo hoặc 8 giờ

Nguồn điện

15 VDC power adapter
pin sạc 10.8 VDC Li-Ion

Môi trường hoạt động

0 - 50 °C (32 - 122 °F);
0 - 95% RH

Kích thước

155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")

Khối lượng

3 kg (6.6 Ibs.)

4.1. MÔ TẢ CHUNG
Máy quang phổ HI801 iris được thiết kế rất nhỏ gọn và linh hoạt. Dải bước sóng của máy là 340 đến
900 nm. Máy được tích hợp thêm hệ thống tham chiếu ở bên trong, giúp hạn chế sai số do ảnh
hưởng bởi cường độ đèn và sự dao động nhiệt độ. Hệ quang được thiết kế để hạn chế ánh sáng
lạc, giúp tăng độ chính xác và độ lặp của phép đo.
Máy quang phổ được cung cấp kèm 85 phương pháp đã cài đặt sẵn. Các phương pháp này có đầy
đủ các thông tin cần thiết như bước sóng, kiểu cuvette, thời gian phản ứng. Ngoài ra, người dùng
có thể tự tạo 100 phương pháp. Phương pháp người dùng tự tạo có thể có tối đa 5 bước sóng, 10
điểm hiệu chuẩn. Các thông số như slope, offset và R2 sẽ được tự tính sau khi dụng đường chuẩn.

MÔ TẢ THIẾT BỊ

4. MÔ TẢ THIẾT BỊ

• Cung cấp kèm 85 phương pháp.
• Tự tạo tối đa 100 phương pháp mới.
• 5 kiểu cuvette (16 mm tròn, 22 mm tròn, 13 mm vial, 10 mm vuông, 50 mm chữ nhật) với chức
năng tự nhận kiểu cuvette.
• Lưu trữ tối đa 9999 kết quả đo.
• Dễ dàng chuyển dữ liệu qua PC và Mac.
• Có thể upgrade firmware.
• Sử dụng pin sạc.

4.2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Phím ON / OFF
Bàn phím
Man hìnhLCD
Nắp che
covers cho các cổng kết nối
Điểm đánh dấu cuvette
Cuvette adapter
Cuvette
Cover cho pin
Cổng USB cho thẻ nhớ
Cổng USB choPC
Power adapter connecthoặc
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MÔ TẢ BÀN PHÍM

Bàn phím gồm có 2 phím chức năng và 8 phím tùy chỉnh. Chức năng chi tiết vui lòng xem bên
dưới:
Phím chức năng. Dùng để thực hiện chức năng hiển thị trên màn hình LCD..
Phím để truy cập vào phần phương pháp (method).
Phím được dùng để điều hướng trong menu hoặc để tăng trị số trong cài đặt phương
pháp hoặc để truy cập vào FAVHoặcITE METHODS từ màn hình chính.
Phím để quay trở lại màn hình trước trong phần cài đặt hoặc để truy cập vào phần
TIMER MENU trong màn hình chính.
Phím được dùng để điều hướng trong menu hoặc để giảm trị số trong cài đặt phương
pháp.
Phím để đi tới phần tiếp theo trong menu, hoặc để xem CHEMICAL FHoặcMULAS trong
màn hình chính.
Phím để truy cập vào phần SETUP.
Phím để lưu giá trị đo hiện tại.
Phím để xem lại các giá trị đã lưu.
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Ký hiệu

MÔ TẢ THIẾT BỊ

MÔ TẢ MÀN HÌNH

Mô tả
Hiển thị % pin và ký hiệu đang sạc
Ký hiệu cảnh báo
Ký hiệu thời gian bấm ngược
Ký hiệu bước sóng
Ký hiệu thể hiện bước sóng và thời gian đếm ngược đang
được sử dụng

Hiển thị kiểu cuvette được sử dụng trong phương pháp

Tình trạng đèn
Hiển thị các Menu có thể truy cập
Hiển thị mức độ truy cập vào trong Menu
Hiển thị các phím điều hướng có thể sử dụng
Ký hiệu đường hiệu chuẩn
Ký hiệu hiển thị máy đang tự động lưu mẫu
Ký hiệu đã kết nối PC
Ký hiệu đã kết nối USB

*Lưu ý: Đối với các phương pháp được cài sẵn, cần sử dụng đúng loại cuvette được nêu trong
phương pháp.
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4.3. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Sự hấp thụ ánh sáng là hiện tượng điển hình của sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất.
Máy quang phổ tách bức xạ điện từ (ánh sáng trắng) thành từng bước sóng riêng lẻ, sau đó, cho
1 bước sóng duy nhất chiếu qua mẫu và đo cường độ bức xạ ánh sáng sau khi chiếu qua mẫu tại
bước sóng đó.
Ánh sáng trắng sau khi đi qua thấu kính được phân tách thành 1 dải màu. Dải màu này có sự
tương quan với bước sóng và tạo thành phổ ánh sáng khả kiến.

Bước sóng (nm)

Ánh sáng hấp thụ

Ánh Sáng truyền qua

400

tím đậm

vàng - xanh lá cây

435

xanh dương

vàng

495

xanh lá cây

tím hồng

560

vàng

xanh dương

650

cam

xanh nước biển

800

đỏ

xanh ngọc bích

Khi ánh sáng truyền qua vật chất, một phần bức xạ ánh sáng bị hấp thụ bởi các phân tử hoặc
tinh thể.
Trong đó, lượng ánh sáng bị hấp thụ được tính dựa trên chiều dài đường truyền quang và tính
chất vật lý, hóa học của mẫu đo theo định luật Beer-Lambert:

T= I/Io
-log I/Io = el c d
hoặc

A = el c d
T
A
Io
I
el
c
d

=
=
=
=
=
=
=

Chỉ số truyền qua
Chỉ số hấp thụ
Cường độ ánh sáng trước khi cho thuốc thử
Cường độ ánh sáng sau khi cho thuốc thử
Hệ số hấp thụ tại bước sóng λ
Nồng độ mẫu
Khoảng cách ánh sáng truyền qua mẫu

Io
Tia tới

I
Tia truyền qua
mẫu (sau khi tia tới
được hấp thụ)

Nồng độ "c" có thể được tính toán dựa theo chỉ số hấp thụ bởi vì các hệ số còn lại là một hằng
số.
Phân tích quang hóa dựa trên phản ứng hóa học giữa mẫu và thuốc thử để tạo thành 1 hỗn hợp
có thể hấp thụ ánh sáng tại 1 bước sóng cố định.
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4.4. HỆ QUANG

Sơ đồ hệ thống quang học của máy HI801
Đèn vonfram halogen được sử dụng để làm nguồn sáng cho toàn dải đo của máy (340nm - 900nm)
với ưu điểm là tạo ra ánh sáng trắng có thể đi qua cách tử nhiễu xạ.
Cách tử nhiễu xạ có chức năng tách chùm ánh sáng trắng thành dải ánh sáng khả kiến. Cho phép tạo
ra tia sáng với bước sóng cố định để đo mẫu.
Ánh sáng sau bị được tách sẽ đi qua địa lọc quang để loại bỏ ánh sáng lạc và tăng độ chính xác.
Hệ thống tham chiếu sử dụng 1 đầu dò ánh sáng tham chiếu để bù cho các sai số khách quan như
thay đổi cường độ ánh sáng, thay đổi nhiệt độ, độ ẩm để nguồn sáng ổn định hơn.
Len kính hội tụ có chức năng thu nhận tất cả các tia sáng được truyền tới, giúp tia sáng được hội tụ,
sáng hơn, mạnh hơn.
Tia sáng sau khi đi qua cuvette sẽ được hội tụ lại bằng 1 thấu kính, để hạn chế sai số do cuvette có
vết xước hoặc không đều, giúp kết quả đo có độ lặp tốt.
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CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH

5. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH

5.1.KHỞI ĐỘNG
Khi thiết bị được bật, tất cả các thẻ LCD sẽ hiển thị trong vài giây trước khi chạy thử nghiệm chẩn
đoán tự động.
Quá trình này sẽ mất vài giây, trong thời gian này, tiến trình sẽ được hiển thị trên màn hình. Khi
các thử nghiệm này được hoàn thành, màn hình chính sẽ được hiển thị.
Những thử nghiệm này đảm bảo rằng máy hoạt động tốt. Nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi sẽ được
hiển thị.

Nếu không có phương pháp nào được cài đặt, màn hình sẽ hiển
thị thông báo "No method loaded"
5.2.QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ PIN
Thiết bị có thể được cung cấp điện từ bộ chuyển đổi nguồn AC / DC hoặc từ pin sạc.
Để tiết kiệm năng lượng, tùy chọn tự động tắt có thể được bật trong menu cài đặt, xem trang 21 để
biết thêm thông tin. Nếu tùy chọn này được bật, thiết bị sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian xác
định nếu không có tương tác xảy ra.
Biểu tượng pin trên màn hình sẽ cho biết tình trạng pin và sạc:
Pin đang sạc từ bộ chuyển đổi bên ngoài
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Pin được sạc đầy (kết nối với bộ chuyển đổi nguồn)

Pin gần 0% (không có bộ chuyển đổi nguồn ngoài)

5.3. CUVET ADAPTERS
Máy quang phổ Iris HI801được thiết kế để có thể làm việc với 5 loại cuvet khác nhau:
• 22 mm tròn
• 16 mm tròn
• 13 mm dạng lọ (vial)
• 10 mm vuông
• 50 mm hình chữ nhật
Máy được cung cấp 3 loại cuvet adapters:

adapter cho vial 13 mm

adapter cho cuvette 16 mm

adapter cho cuvette 10 mm

Lưu ý: Các cuvet hình tròn 22 mm và hình chữ nhật 50 mm không cần adapter. Các cuvet này có thể
được đặt trực tiếp vào máy đo.
Các bước chuẩn bị máy khi sử dụng adapter cho cuvet:
1. Mở nắp máy đo.
2. Chọn adapter phù hợp với loại cuvet cần thiết cho phương pháp đo.
3. Định hướng adapter sao cho dấu chỉ mục được căn chỉnh với dấu chỉ mục nằm bên trong máy.
4. Sử dụng áp lực nhẹ, đẩy adapter xuống cho đến khi chạm đến đáy của giá đỡ máy đo.
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5. Máy đo đã sẵn sàng để sử dụng. Luôn sử dụng adapter đã chọn cho cả hai phép đo "Zero" và
"Read" như được chỉ định trong phần hướng dẫn phương pháp.
CẢNH BÁO: Việc sử dụng adapter cho cuvet không đúng cách có thể gây ra thiệt hại không thể
khắc phục cho máy đo. Luôn luôn sử dụng các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng
adapter cho các loại cuvet.
		 • Không bao giờ sử dụng lực quá mức để chèn adapter vào máy. Bạn sẽ có thể chèn
cuvet với áp lực nhẹ. Nếu cuvet không chạm đáy, nếu có điện trở lớn hoặc nếu bạn
đang gặp phải lỗi ánh sáng thấp trong suốt quá trình vận hành, thì hãy kiểm tra lại
xem các dấu chỉ mục có được căn chỉnh trên adapter và máy đo không.
• Không bao giờ chèn cuvet/ mẫu nóng vào adapter. Các mẫu phải ở gần nhiệt độ
phòng trước khi đưa vào máy đo/ adapter.
• Không cố đóng nắp mẫu trong khi sử dụng cuvet hoặc adapter13 mm. Điều này là
bình thường đối với cuvet/ adapter để ngăn nắp đóng hoàn toàn.
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5.4. PHƯƠNG PHÁP
Máy quang phổ iris HI801 có thể chạy hai loại phương pháp khác nhau; phương pháp nhà máy và
phương pháp người dùng.
Phương pháp nhà máy được phát triển bởi Hanna Instruments. Các phương pháp này được lập
trình sẵn với tất cả các thông tin cần thiết để chạy phân tích. Các phương pháp này được hiệu
chuẩn cho bước sóng đã chọn, loại cuvet và bộ thuốc thử, xem trang 37 để biết thêm thông tin.
Phương pháp người dùng được phát triển bởi người dùng. Những phương pháp này có thể được
tùy chỉnh dựa trên phân tích. Các tùy chọn bao gồm nhiều bước sóng, loại lọ, bộ đếm thời gian
phản ứng, đường cong hiệu chuẩn, v.v ... Để biết thêm thông tin để tạo phương pháp người dùng
mới, xem trang 39. Để biết thêm thông tin về sửa đổi phương pháp người dùng, xem trang 28.
Phương pháp của nhà máy và người dùng có thể được gắn thẻ là Favhoặcite Methods, nếu được
bật, xem trang 17 để biết thêm thông tin. Favhoặcite Methods dễ dàng được truy cập từ màn hình
chính khi nhấm phím
5.5. TIMERS (HẸN GIỜ)
Mỗi phương pháp đòi hỏi một quy trình đo khác nhau.
Nếu một hoặc nhiều bộ hẹn giờ được sử dụng trong quá trình đo thì phím
sẽ hiển thị trên
màn hình chính với thẻ TIMER ở phía trên.
Nhấn phím
để truy cập vào menu Timer. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị thời gian đếm ngược. Để ngừng hoặc cài đặt lại bộ hẹn giờ bấm phím STOP.

Nếu phương pháp yêu cầu sử dụng nhiều timer. Nhấn phím
nhấn phím
để chọn timer phù hợp.

để truy cập vào menu của timer và

Sau khi timer xong, nhấn ZERO hoặc READ để tiếp tục. Nếu tính năng timer beeper đang enabled,
máy sẽ phát ra âm thanh thông báo sau khi timer xong, xem trang 18 để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Cần phải zero mẫu trắng trước khi đo mẫu thưc. Chi tiết vui lòng xem trong quá trình đo của từng
phương pháp.
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5.6. QUẢN LÝ DỮ LIỆU
Thiết bị có thể lưu trữ tới 9999 giá trị đo. Dữ liệu này có thể truy xuất trực tiếp trên màn hình đo
hoặc truyền vào máy tính
LƯU DỮ LIỆU
Có 2 cách lưu dữ liệu:
Nếu chế độ Automatic Log đang enabled, thiết bị sẽ tự động lưu dữ liệu sau khi đo xong. Khi đó ký
hiệu
sẽ hiển thị trên màn hình đo, xem trang 17 để biết thêm chi tiết.
Ngoài ra, có thể lưu dữ liệu bằng cách nhấn phím
.
Nếu chế độ Sample ID đang enabled (xem trang 18 để biết
thêm chi tiết), người dùng sẽ cần nhập 2 chữ số để làm ID cho
mẫu trước khi lưu.
Nhấn phím EDIT để thay đổi giá trị mặc định. Dùng phím
hoặc

để chọn số cần thay đổi.

Nhấn phím
hoặc
để chọn giá trị mong muốn.
Nhấn phím CFM để xác nhận ID mới hoặc CLR để trở lại màn
hình ban đầu.
XEM DỮ LIỆU
Dữ liệu đã lưu có thể được truy cập bằng cách nhấn phím

.

Các dữ liệu này được sắp xếp theo thời gian, mới nhất sẽ được hiển thị trước. Nhấn phím
để
xem các dữ liệu khác. Nhấn phím INFO để xem các thông tin chi tiết khác: tên phương pháp, công
thức hóa học (chỉ cho facthoặcy methods), thời gian đo mẫu, ID mẫu, ID phương pháp, bước sóng
và độ hấp thụ (chỉ cho user methods).
Nhấn phím CLR khi cần xóa dữ liệu, khi đó màn hình sẽ hiển thị: "Are you sure you want to delete
this log".

CÀI ĐẶT

TRUYỀN DỮ LIỆU
Toàn bộ giá trị đo có thể được truyền vào máy tính hoặc thẻ nhớ qua cổng USB, thông tin chi tiết
vui lòng xem trang 23.
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Nhấn phím
để vào menu cài đặt, dùng phím
hoặc
để chọn phần cần tùy chỉnh.
Các tùy chọn hiện có là METHOD SETTINGS (cho phương pháp người dùng tự tạo, xem trang 28),
METER SETUP, SYSTEM CHECK và USB.

CÀI ĐẶT

Để vào thiết lập trong submenu, nhấn phím

Để trở lại màn hình trước nhấn phím

.

6.1. METER SETUP (CÀI ĐẶT MÁY)
Dùng phím
hoặc
để chọn METER SETUP, nhấn phím

để truy cập vào menu.

METER SETUP cho phép người dùng thiết lập các thông số chung của máy mà không ảnh hưởng
đến quá trình đo mẫu.
6.1.1. FAVORITE METHODS
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Khi tùy chọn này ON, các phương pháp đo có thể được đánh dấu
là favorite method (phương pháp yêu thích). Phương pháp được
đánh dấu có thể được truy cập nhanh ngay từ màn hình chính
bằng cách nhấn phím
, xem trang 38 để biết thêm thông
tin. Có thể chọn tối đa 30 phương pháp yêu thích.
6.1.2. AUTOMATIC LOG
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Khi tùy chọn này ON, giá trị đo sẽ được tự động lưu.
Khi tùy chọn này OFF, giá trị đo có thể được lưu lại bằng cách
nhấn phím
. Khi đó, màn hình sẽ hiện ký hiệu
.
6.1.3. METER ID
Tùy chọn: 0000 đến 9999
Tùy chọn này được dùng để thiết lập ID cho máy.
Nhấn phím EDIT để tùy chỉnh ID máy.
Dùng phím

hoặc

để chọn số cần chỉnh sửa. Nhấn phím

hoặc

để thay đổi

giá trị của số đó. Nhấn phím CFM để xác nhận ID mới của máy hoặc nhấn phím CLR để trở lại màn
hình ban đầu.
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6.1.4. SAMPLE ID
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Nếu tùy chọn này ON người dùng sẽ phải nhập ID cho mẫu
trước khi lưu giá trị đo.

6.1.5. BEEPER
Dùng phím

để truy cập vào menu beeper.

Tùy chọn: KEY PRESS, ERRORS và TIMERS.

KEY PRESS
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Nếu tùy chọn này ON, mỗi khi người dùng chạm bàn phím,
máy sẽ phát ra tiếng beep.

ERRORS
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Nếu tùy chọn này ON, máy sẽ phát ra tiếng beep mỗi khi có
lỗi xuất hiện.

TIMERS
Tùy chọn: ON hoặc OFF
Nếu tùy chọn này ON, máy sẽ phát ra tiếng beep sau khi thời gian
timer về "00:00".

6.1.6. LCD CONTRAST
Tùy chọn: 0 đến 7
Nhấn phím EDIT để chỉnh độ tương phản của màn hình.
Dùng phím

hoặc

để thay đổi giá trị.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc nhấn phím CLR để trở lại màn
hình ban đầu.
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6.1.7. LETTER SCROLL
Tùy chọn: LETTER SCROLL hoặc WORD SCROLL
Nhấn phím EDIT để thay đổi cách chữ chạy trên màn hình. Dùng phím
hoặc
kiểu phù hợp.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc nhấn phím CLR để trở lại màn hình ban đầu.

6.1.8. CSV FIELD SEPARATOR
Tùy chọn: Comma (,) hoặc Semicolon (;)
Nhấn phím

để vào submenu.

Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu.
Dùng phím

hoặc

để chọn kiểu phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn hình ban đầu.

6.1.9. DATE AND TIME SETTING
Dùng phím
để truy cập menu thời gian.
Tùy chọn: TIME FORMAT, DATE FORMAT, SET DATE and SET TIME.

TIME FORMAT
Tùy chọn: 24 H hoặc 12 H
Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu giờ.
Dùng phím

hoặc

để chọn kiểu giờ phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn hình
ban đầu.
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DATE FORMAT
Tùy chọn: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY hoặc YYYY/MM/DD
Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu hiển thị ngày, giờ.
Nhấn phím

hoặc

để chọn kiểu phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn hình
ban đầu.

SET DATE
Nhấn phím EDIT để chỉnh lại ngày.
Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần thay đổi.

Nhấn phím
hoặc
để chọn số phù hợp.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn
hình ban đầu.

SET TIME
Nhấn phím EDIT để chỉnh lại đồng hồ.
Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần thay đổi.

Nhấn phím
hoặc
để chọn số phù hợp.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn
hình ban đầu.
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6.1.10. CUVETTE DETECTION
Tùy chọn: On hoặc OFF
Nếu tùy chọn là ON, tính năng tự nhận kiểu cuvette sẽ được
kích hoạt. Nếu kiểu cuvette được sử dụng không đúng, màn
hình sẽ hiển thị thông báo cho người dùng.
Nếu tùy chọn là OFF, người dùng cần đảm bảo sử dụng đúng
kiểu cuvette được đề cập trong mỗi phương pháp.
6.1.11. AUTO OFF
Tùy chọn: OFF, 5, 10, 30 hoặc 60 phút
Tùy chọn này giúp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị, nếu máy
không được sử dụng sau một khoảng thời gian đã cài đặt sẵn,
máy sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin.
Nếu chế độ này được thiết lập OFF và không kết nối nguồn
điện, máy sẽ tự động tắt sau 60 phút không sử dụng trừ khi
máy được cắm điện trở lại.
Nhấn phím EDIT để thay đổi giá trị.
Dùng phím

hoặc

để chọn thời gian phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn hình
ban đầu.

6.1.12. FACTORY RESET
Tùy chọn này sẽ cài đặt lại máy về trạng thái trước khi xuất xưởng.
Nhấn phím CFM để xác nhận.
Nhấn phím YES để tiếp tục hoặc NO để trợ lại màn hình ban đầu.
Lưu ý: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu trước khi tiếp tục để tránh mất thông tin.
Một khi máy đang reset, sẽ không thể dừng được.
Máy sẽ tự khởi động lại sau khi quá trình reset hoàn tất.

6.1.13. RESET CONFIGURATION
Tùy chọn này sẽ cài đặt lại các điều chỉnh trong phần Cài Đặt
của máy. Các thông số sẽ được chỉnh về giá trị mặc định.
Nhấn phím CFM để xác nhận. Nhấn phím YES để tiếp tục
hoặc NO để trở lại màn hình ban đầu.

6.2. SYSTEM CHECK
Dùng phím
hoặc
để chọn tính năng kiểm tra hệ
thống, nhấn phím
để tiếp tục.
Tính năng này sẽ cho phép người dùng xem thông tin của thiết
bị hoặc tiến hành tự phân tích, kiểm tra thiết bị.
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6.2.1. SYSTEM INFO
Tùy chọn này sẽ cho người dùng biết thông tin của máy như serial number, firmware version và
baseboard version.
Dùng phím

để truy cập system info.

Dùng phím

hoặc

Dùng phím

để trở lại màn hình ban đầu.

để chọn thông tin cần xem.

6.2.2. UPGRADE
Tùy chọn này để nâng cấp firmware của máy.
Nhấn phím CFM để xác nhận nâng cấp firmware.
Cắm thẻ nhớ có chứa file firmware vào máy.
Toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất sau khi nâng cấp firmware. Nhấn
phím

để trở lại màn hình trước hoặc

để tiếp tục.

6.2.3. LAMP CHECK
Tùy chọn này dùng đễ kiểm tra tình trạng của đèn.
Nếu đèn vẫn hoạt động tốt, màn hình sẽ hiển thị "PASS".
Để bắt đầu kiểm tra, nhấn phím CFM.
Dùng phím
để trở lại màn hình ban đầu.

6.2.4. WAVELENGTH CHECK
Tùy chọn này cho phép kiểm tra bước sóng bằng kính lọc Holmium Oxide.
Nhấn phím CFM để bắt đầu kiểm tra.
Đặt cuvette zero vào máy và nhấn phím ZERO.
Đặt cuvette holmium oxide filter và nhấn phím READ.
Sau khi kết thúc, dùng phím
và
để xem kết quả.
Nhấn phím EXIT để trở lại màn hình ban đầu.
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6.2.5. LAMP HISTORY
Nhấn phím
để xem thời gian hoạt động của bóng đèn.
Nhấn phím RESET để bắt đầu đo lại từ đầu, sau khi thay bóng đèn mới.

6.3. USB
Dùng phím

hoặc

để chọn USB.

Nhấn phím
để vào menu USB.
Menu này dùng để sao lưu phương pháp, dữ liệu đo giữa máy
HI801 và thẻ nhớ.

6.3.1. METHODS
Tùy chọn: Factory Methods hoặc User Methods.
Dùng phím

để truy cập menu phương pháp.

Dùng phím

hoặc

để chọn kiểu phương pháp.

FACTORY METHODS
Tùy chọn: Import All
Tùy chọn này cho phép xuất hoặc nhập toàn bộ phương pháp
mặc định vào thẻ nhớ USB.
Nhấn phím

, màn hình sẽ hiển thị "Import All", cắm thẻ

nhớ vào máy và nhấn phím CFM để bắt đầu quá trình chuyển dữ
liệu. Không rút thẻ nhớ khỏi máy cho đến khi quá trình hoàn
tất để tránh mất dữ liệu.
Nhấn phím

để trở về màn hình ban đầu.
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USER METHODS
Tùy chọn: Import All hoặc Export All
Tùy chọn này cho phép người dùng nhập hoặc xuất phương pháp từ thẻ nhớ.
Nhấn phím
. Dùng phím
hoặc
để chọn kiểu
trích xuất dữ liệu phù hợp. Cắm thẻ nhớ vào máy và nhấn phím
CFM. Để tránh mất dữ liệu, không rút thẻ nhớ ra cho đến khi quá
trình hoàn tất.
Nhấn phím

để trở lại màn hình ban đầu.

6.3.2. REPORTS
Tùy chọns: By Sample ID, By Method ID, hoặc By Date.
Dùng phím

20

để truy cập menu reports.

Nhấn phím

. Màn hình sẽ hiển thị "Select Sample ID".

Nhấn phím EDIT để thay đổi ID của mẫu. Dùng phím
để chọn số cần thay đổi. Nhấn phím
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BY SAMPLE ID (nếu đã kích hoạt)
Tùy chọn cho phép người dùng tạo và xuất kết quả đo theo ID của mẫu.

hoặc

hoặc

để

thay đổi giá trị phù hợp.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Nhấn phím
để chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Màn hình sẽ
hiển thị kiểu dữ liệu mặc định.

Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu dữ liệu. Dùng phím
để chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Nhấn phím CFM để

hoặc

xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Nhấn phím
để tiếp tục. Màn hình sẽ hiển thị "Create".
Cắm thẻ nhớ vào máy. Nhấn phím CFM để xuất dữ liệu, để
tránh mất dữ liệu, không rút thẻ nhớ ra cho đến khi quá trình
hoàn tất.

Lưu ý: màn hình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cắm thẻ nhớ nếu chưa có thẻ nhớ nào được kết
nối.
BY METHOD ID
Tùy chọn này cho phép người dùng tạo và xuất kết quả đo theo ID của phương pháp.
Nhấn phím

. Màn hình sẽ hiển thị "select Method ID".

Nhấn phím EDIT để thay đổi ID phương pháp. Dùng phím
hoặc

để chọn số cần thay đổi. Nhấn phím

hoặc

để chọn số phù hợp. Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc
CLR để trở lại màn hình ban đầu.
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Nhấn phím

để chọn kiểu dữ liệu. Màn hình sẽ hiển thị

kiểu dữ liệu mặc định.
Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu dữ liệu. Dùng phím
để chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Nhấn phím CFM để

hoặc

xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Nhấn phím

để tiếp tục. Màn hình sẽ hiển thị thông báo

"Create".
Cắm thẻ nhớ vào máy. Nhấn phím CFM để xuất dữ liệu, để tránh
mất dữ liệu, vui lòng không rút thẻ nhớ cho đến khi quá trình
hoàn tất.

Lưu ý: màn hình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cắm thẻ nhớ
nếu chưa có thẻ nhớ nào được kết nối.
BY DATE
Tùy chọn này cho phép người dùng tạo và xuất kết quả đo theo
ngày.
Nhấn phím

. Ngày bắt đầu để xuất dữ liệu sẽ hiển thị trên

màn hình.
Nhấn phím EDIT để thay đổi ngày bắt đầu lấy dữ liệu. Dùng
phím

hoặc
hoặc

để chọn số cần thay đổi. Nhấn phím
để chọn giá trị phù hợp. Nhấn phím CFM để

xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Nhấn phím

để chọn ngày cuối cùng cần lấy dữ liệu.

Nhấn phím EDIT để thay đổi ngày cuối cùng. Dùng phím
hoặc

để chọn số cần thay đổi. Nhấn phím

hoặc

để chọn giá trị phù hợp. Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR
để trở lại màn hình ban đầu.
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sẽ hiển thị trên màn hình.
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Nhấn phím

Nhấn phím EDIT để thay đổi kiểu dữ liệu. Dùng phím
hoặc

để chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Nhấn phím CFM để

xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Nhấn phím

để tiếp tục. Màn hình sẽ hiển thị "Create".

Cắm thẻ nhớ vào máy. Nhấn phím CFM để xuất dữ liệu. Để
tránh mất dữ liệu, vui lòng không rút thẻ nhớ ra khỏi máy cho
đến khi quá trình hoàn tất.

Lưu ý: màn hình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cắm thẻ nhớ nếu chưa có thẻ nhớ nào được kết
nối.
6.3.3. CONNECT TO PC
Tùy chọn này cho phép người dùng kết nối thiết bị HI801 với máy tính. Một khi thiết bị đã được kết
nối, các phương pháp và kết quả đo có thể được truyền trực tiếp từ HI801 vào máy tính.
Nhấn phím CFM để xác nhận kết nối. Ký hiệu

và thông báo "Connected to PC" sẽ được hiển thị

trên màn hình. Sử dụng phần mềm quản lý dữ liêu (Windows Explorer hoặc Mac Finder) để di
chuyển dữ liệu. Thiết bị sẽ có biểu tượng như 1 thẻ nhớ trong máy tính. Để tránh mất dữ liệu, vui
lòng không rút cáp USB cho để khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất.
Nhấn phím STOP để ngắt kết nối với máy tính.
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6.4. CÀI ĐẶT PHƯƠNG PHÁP (CHỈ ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG PHÁP TỰ TẠO)
Cài đặt phương pháp cho phép người dùng tùy chỉnh lại các thông số trong phương pháp tự tạo
cho phù hợp với yêu cầu của người sử dụng và vẫn đảm bảo được tính chính xác của phép đo.
6.4.1. MEASUREMENT UNIT (ĐƠN VỊ ĐO)
Các tùy chọn: None, %T, ABS, ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, µg/L, PCU, Pfund, pH, mV, dKH,
°dH hoặc meq/kg
Tùy chọn này cho phép người dùng chọn đơn vị đo phù hợp.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím

hoặc

để chọn đơn vị phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban
đầu.

6.4.2. NUMBER OF WAVELENGTHS (SỐ LƯỢNG BƯỚC SÓNG)
Các tùy chọn: 1 đến 5
Tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh số lượng bước
sóng cần thiết cho phương pháp (Ngoại trừ phương pháp đo
ABS hoặc %T).
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím

hoặc

để chọn số lượng phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

6.4.3. WAVELENGTH SETTING (CÀI ĐẶT BƯỚC SÓNG)
Các tùy chọn: 340 đến 900 nm
Tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh bước sóng cần
thiết cho phương pháp đo.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím
phím

hoặc
hoặc

để chọn số cần thay đổi. Nhấn
để chỉnh lại số.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.
Lưu ý: Dùng phím

để xem các bước sóng khác (nếu có).

6.4.4. DECIMALS (SỐ THẬP PHÂN)
Các tùy chọn: 0 đến 3
Tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh độ phân giải của kết
quả (xxxx, xxx.x, xx.xx hoặc x.xxx).
Riêng độ phân giải của độ hấp thụ (ABS) và tỉ lệ xuyên thấu (%T)
thì không thể sử đổi.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím
hoặc
để thay đổi độ phân giải.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc phím CLR để trở lại màn hình ban đầu.

24

CÀI ĐẶT

6.4.5. DILUTION FACTOR (HỆ SỐ PHA LOÃNG)
Các tùy chọn: 001 đến 100
Tùy chọn này cho phép người dùng thiết lập hệ số pha loãng
khi chuẩn bị mẫu. Cho phép thiết bị có thể đo các mẫu có giá
trị vượt ngoài thang đo.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím
hoặc
để chọn chữ số cần chỉnh. Nhấn
phím
hoặc
để thay đổi giá trị
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

6.4.6. VIAL TYPE (KIỂU CUVETTE)
Các tùy chọn: 10mm, 13mm, 16mm, 22mm hoặc 50 mm
Tùy chọn này cho phép người dùng chọn kiểu cuvette muốn sử dụng cho phương pháp đo.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím
hoặc
để chọn kiểu cuvette.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở về màn hình ban đầu.

6.4.7. NUMBER OF TIMERS (SỐ LẦN TIMER)
Các tùy chọn: 0 đến 5
Tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh số lượng các timer
(thời gian đếm ngược) cần thiết cho phép đo.
Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím
hoặc
để lựa chọn số lượng timer.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở về màn hình ban
đầu.
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6.4.8. TIMER SETTING (CÀI ĐẶT TIMER)
Các tùy chọn: 00:00 đến 59:59
Tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh thời gian timer
(thời gian đếm ngược).
Nhấn phím EDIT để vào tùy chỉnh.
Dùng phím

hoặc

Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần điều chỉnh.
để thay đổi giá trị cho phù hợp.

Unt
i
t
l
ed1

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban
đầu.
Nhấn phím ENTER để vào phần chỉnh tên của timer.
Nhấn phím EDIT để vào tùy chỉnh.
Dùng phím
phím

hoặc
hoặc

để chọn chữ cần chỉnh. Dùng
để thay đổi giá trị cho phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở về màn hình ban
đầu.
Nhấn phím EXIT để trở về màn hình timer.
Lưu ý: Dùng phím

để xem các timer khác nếu có.

6.4.9. MULTI WAVELENGTH FORMULA (CÔNG THỨC TÍNH TOÁN)
Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng khi phương pháp sử dụng
nhiều hơn 1 bước sóng. Kết quả cuối cùng được tính toán dựa
trên các công thức phía dưới.
EQUATIONS (BIỂU THỨC):
Các công thức dưới đây có thể được dùng để tính toán kết quả đo.
Công thức tổng:

C=P 1 A1+ P 2 A2+ P 3 A3+ P 4 A4+ P 5 A5

Công thức phân số:

C=

Công thức A1:
Công thức A2:

C=P 1 A1
C=P 2 A2

Công thức A3:

C=P 3 A3

Công thức A4:

C=P 4 A4

Công thức A5:

C=P 5 A5

P 1 A1+P 2 A2+P 3 A3+P 4 A4 +P 5 A5
Q 1 A1+Q 2 A2+Q 3 A3+Q 4 A4 +Q 5 A5+Q 6
C = Nồng độ
A1 đến A5 = Độ hấp thụ tại 1 bước sóng cụ thể
P1 đến P5 và Q1 đến Q6 = Hệ số

Nhấn phím EDIT để vào phần tùy chọn.
Dùng phím

hoặc

để chọn biểu thức phù hợp.

Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu.

Lưu ý: Chọn công thức sẽ không khả dụng nếu đơn vị đo là ABS hoặc %T.
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...

								

FACTOR (HỆ SỐ)
Máy sẽ chỉ hiển thị các hệ số cần thiết cho phương trình đã được người dùng chọn.
Dùng phím
hoặc
để chọn hệ số cần thay đổi.
Nhấn phím EDIT để thay đổi giá trị của hệ số.
Dùng phím
hoặc
đổi giá trị của chữ số đó.

để chọn chữ số cần thay đổi. Nhấn phím

Để thay đổi vị trí của dấu thập phân sang bên phải, dùng phím
bên trái và tiếp tục nhấn phím

để thay

để chọn chữ số ngoài cùng

, 9.876 sẽ trở thành 09.87, rồi 009.8, và 0009.

								

Để chuyển hệ số từ số dương sang âm, dùng phím
nhấn

hoặc

...

để chọn chữ số ngoài cùng bên trái và

.

Tương tự, để thay đổi vị trí dấu thập phân sang bên trái, dùng phím
bên phải và nhấn phím

để chọn số ngoài cùng

, -0009 sẽ trở thành -009.8, rồi -09.87, và -9.876.

...
Chữ số ngoài cùng bên trái có giá trị trong khoảng -9 đến 9, các chữ số còn lại có giá trị trong
khoảng 0 đến 9.
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6.4.10. CALIBRATION (HIỆU CHUẨN)
Tùy chọn: Measure Standards hoặc Manual ABS Entry
Tùy chọn này cho phép người dùng thiết lập hiệu chuẩn cho các phương pháp mà mình tự tạo. Tối
đa 10 điểm chuẩn.
Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng khi đơn vị đo tính theo nồng độ (i.e. mg/L, meq/kg, etc.). Nếu
đơn vị đo là độ hấp thụ (Abs) hoặc % transmittance hoặc phương pháp sử dụng nhiều bước
sóng thì sẽ không thể sử dụng tùy chọn này.

Cần chọn phương pháp mà mình muốn dụng đường chuẩn trước khi truy cập tùy chọn này.
Nhấn phím
đường chuẩn.

để vào menu hiệu chuẩn. Dùng phím

Nhấn phím

để trở lại màn hình ban đầu.

hoặc

Sau khi dựng đường chuẩn hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng

để chọn cách thiết lập

. Nếu phương pháp chưa

được hiệu chuẩn, màn hình sẽ hiển thị thông báo "Not Calibrated".

MEASURE STANDARDS (ĐO DUNG DỊCH CHUẨN)
Tùy chọn này cho phép người dùng đo độ hấp thụ của các cuvette chuẩn đã biết rõ nồng độ. Tối
đa 10 điểm chuẩn.

Nhấn phím CFM để bắt đầu quá trình hiệu chuẩn.
Nhấn phím EDIT để chỉnh giá trị của điểm chuẩn đầu tiên.
Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần chỉnh. Nhấn phím

giá trị của chữ số đó.
Nhấn phím CFM để xác nhận hoặc CLR để xóa giá trị đã chọn.
Nhấn phím
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để ngừng quá trình hiệu chuẩn.

hoặc

để thay đổi

CÀI ĐẶT

Nhấn NO để trở lại màn hình hiệu chuẩn hoặc YES thoát khỏi quá trình hiệu chuẩn.

Nhấn phím CFM để tiếp tục.

Cho cuvette zero vào máy và nhấn phím ZERO.
Cho cuvette chuẩn đầu tiên vào máy và nhấn phím READ.
Nhấn phím CFM để xác nhận và tiếp tục điểm tiếp theo hoặc REDO để đo lại cuvette chuẩn.

Nhấn phím

hoặc

để dừng quá trình hiệu chuẩn.

Nhấn phím DONE để lưu lại điểm chuẩn và thoát khỏi quá trình hiệu chuẩn hoặc MORE để tiếp tục
các điểm chuẩn khác.

Khi giá trị slope hoặc offset không đúng, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi:
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Quá trình có thể tiếp tục đến khi đủ 10 điểm chuẩn
Thiết lập điểm chuẩn

Giá Trị Abs Đo Được

.
.
.

.
.
.

MANUAL ABS ENTRY (TỰ NHẬP GIÁ TRỊ ĐIỂM CHUẨN)
Tùy chọn này cho phép người dùng tự nhập giá trị điểm chuẩn và độ hấp thụ (Abs) của điểm
chuẩn đó. Tối đa 10 điểm chuẩn.

Nhấn phím CFM để bắt đầu hiệu chuẩn.
Nhấn phím EDIT để thiết lập nồng độ của điểm chuẩn đầu tiên.
Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần thay đổi. Nhấn phím

hoặc

để thay

đổi giá trị của chữ số đó. Nhấn CFM để xác nhận hoặc CLR để xóa giá trị vừa thiết lập. Nhấn phím
hoặc

để dừng quá trình thiết lập đường chuẩn.

Nhấn phím CFM để tiếp tục.
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Dùng phím

hoặc

để chọn chữ số cần thay đổi gía trị. Nhấn phím

hoặc

để

thay đổi giá trị phù hợp. Nhấn CFM để xác nhận hoặc CLR để trở lại màn hình ban đầu. Để thiết lập
số âm, chọn chữ số đầu tiên và dùng phím

hoặc

.

CÀI ĐẶT

Nhấn phím EDIT để thiết lập độ hấp thụ của điểm chuẩn đầu tiên.

Nhấn phím CFM để xác nhận.

Nhấn phím DONE để lưu giá trị điểm chuẩn đã thiết lập và thoát khỏi quá trình dựng đường chuẩn
hoặc MORE để thiết lập thêm các điểm chuẩn khác.
Quá trình có thể tiếp tục đến khi đủ 10 điểm chuẩn.

Thiết lập điểm chuẩn

Thiết lập giá trị Abs

.
.
.

.
.
.
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VIEW CALIBRATION (XEM GIÁ TRỊ HIỆU CHUẨN)
Sau khi hiệu chuẩn xong, người dùng có thể xem lại giá trị hiệu
chuẩn bằng cách vào View Calibration. Dựa trên các điểm chuẩn,
thiết bị sẽ tự động dựng thành đường tuyến tính hồi quy và tính
toán các giá trị cơ bản của đường chuẩn như: SLOPE, OFFSET,
R-SQUARED, và CALIBRATION POINTS.
Nhấn phím CFM để xem thông tin hiệu chuẩn.
Dùng phím

hoặc

để xem các thông tin khác.

Nhấn phím

để trở về màn hình ban đầu.

DELETE CALIBRATION (XÓA THÔNG TIN HIỆU CHUẨN)
Để xóa giá trị hiệu chuẩn hiện tại dùng phím
hoặc
để chọn Delete Calibration.
Nhấn phím CFM, và YES để tiếp tục hoặc nhấn phím NO để trở về màn hình ban đầu.

Nếu giá trị hiệu chuẩn đã bị xóa, máy sẽ yêu cầu giá trị hiệu chuẩn mới trước khi đo mẫu.
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Tùy chọn: FACTORY METHODS, USER METHODS, FAVORITE METHODS (nếu enabled) và CREATE NEW
Trước khi đo, người dùng cần chọn phương pháp phù hợp.
Dùng phím

hoặc

để di chuyển giữa các tùy chọn.

Sỗ lượng phương pháp sẽ hiển thị bên dưới góc trái màn hình.
Nhấn phím

để trở về màn hình chính.

PHƯƠNG PHÁP

7. METHODS (PHƯƠNG PHÁP)

7.1. FACTORY METHODS (PHƯƠNG PHÁP NHÀ CUNG CẤP)
Tối đa có thể cài 150 phương pháp. Dùng phím
hoặc
để di chuyển giữa các phương
pháp. Để xem ID của phương pháp, nhấn phím VIEW. Nhấn phím CFM để xác nhận.

Để xem các thông tin khác, hoặc đánh dấu phương pháp là favorite, nhấn phím
Dùng phím

hoặc

.

để xem các các tùy chọn.

Để xem thuốc thử phù hợp cho phương pháp, nhấn phím CFM khi "Ordering Info" xuất hiện.

Để thêm 1 phương pháp vào danh sách thường sử dụng, nhấn phím CFM khi màn hình hiển thị
"Set Favhoặcite". Nếu phương pháp đó đã được thêm vào danh sách thường sử dụng, màn hình sẽ
hiển thị "Clear Favorite".

Nhấn phím

để trở lại màn hình ban đầu.
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PHƯƠNG PHÁP

7.2. USER METHODS (PHƯƠNG PHÁP NGƯỜI DÙNG)
Có thể lưu tối đa 100 phương pháp. Dùng phím
hoặc
để di chuyển giữa các phương
pháp. Để xem ID phương pháp nhấn phím VIEW. Nhấn phím CFM để xác nhận.

Để xem các thông tin khác nhấn phím
Dùng phím

hoặc

.

để di chuyển giữa khác tùy chọns.

Để thêm 1 phương pháp vào danh sách thường sử dụng, nhấn phím CFM khi màn hình hiển thị
"Set Favhoặcite". Nếu phương pháp đó đã được thêm vào danh sách thường sử dụng, màn hình sẽ
hiển thị "Clear Favorite"

Để xóa phương pháp, nhấn phím CFM khi màn hình hiển thị
"Delete".

Để đổi tên phương pháp, nhấn phím CFM khi màn hình hiển
thị "Rename", xem trang 39 để có thêm thông tin.

Để xuất phương pháp vào thẻ nhớ, nhấn phím CFM khi màn
hình hiển thị "Exphoặct", xem trang 23 để có thêm thông tin.
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Các phương pháp thường sử dụng có thể được gom vào danh sách Favorite Method để được mở
nhanh hơn, xem trang 17 để biết thêm thông tin. Tối đa có thể chọn 30 phương pháp vào danh
sách Favorite Method.
Một khi phương pháp đã được chọn vào danh sách Favorite Method, người dùng có thể truy cập
nhanh vào phương pháp đó trong phần Favorite Method sau khi nhấn phím

.

Favorite Methods Có thể dễ dàng truy cập từ màn hình chính bằng cách nhấn phím

.

PHƯƠNG PHÁP

7.3. FAVORITE METHODS (PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG)

7.4. CREATE NEW (TẠO PHƯƠNG PHÁP MỚI)
Tùy chọn này cho phép người dùng tạo phương pháp mới.
Nhấn phím CFM để xác nhận. Màn hinh sẽ hiển thị các thông tin hướng dẫn giúp người dùng tạo
phương pháp mới.
Nhấn NEXT để bắt đầu thiết lập phương pháp.
Nhấn BACK để trở lại phần thiết lập trước.
7.4.1. METHOD NAME (TÊN PHƯƠNG PHÁP)
Tùy chọn: Tối đa 12 ký tự
Dùng phím
hoặc
để chọn ký tự mong muốn. Nhấn
phím
hoặc
để di chuyển giữa các ký tự.
Nhấn phím NEXT để lưu tên phương pháp và tiếp tục thiết lập
các thông số khác hoặc BACK để trở lại màn hình ban đầu.
Để biết thêm thông tin về các thiết lập khi tạo phương pháp
mới, xin xem phần 6.4 Method Settings.

Sau khi cài đặt xong tất cả thông số, nhấn phím CFM để xác
nhận tạo phương pháp. Màn hình sẽ hiển thị thông báo "Method
Created" rồi trở lại màn hình chính.
Các thông số của phương pháp có thể tùy chỉnh lại trong phần
cài đặt phương pháp, xem trang 28 để biết thêm thông tin chi
tiết.
Để sử dụng phương pháp mới tạo, người dùng cần phải thiết lập
đường chuẩn cho phương pháp đó.
Với các phương pháp sử dụng đơn vị absorbance, %
transmittance hoặc nhiều bước sóng thì không cần thiết phải
dụng đường chuẩn.
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8. WARNING AND ERRor MESSAGES (cảnh báo và thông báo lỗi)
8.1. WARNING MESSAGES (CẢNH BÁO)

FACTORY METHODS FULL

Đã có đủ 150 phương pháp của nhà sản xuất.

USER METHODS FULL

Đã đạt 100 phương pháp người dùng, cần xóa bớt trước khi
tạo thêm phương pháp khác.

FAVORITE METHODS FULL

Dung lượng bộ nhớ cho danh sách Favorite Methods đã đầy.

METHOD MISSING OR
CORRUPT

File phương pháp đã bị lỗi.

FILE MISSING OR CORRUPT

File dữ liệu đã bị lỗi.

DISK FULL FACTORY

Dung lượng bộ nhớ nhà sản xuất đã đầy.

DISK FULL

Dung lượng để lưu trữ dữ liệu đã đầy, cần xóa bớt trước khi
lưu dữ liệu khác.

FLASH NOT SUPPORTED

Thẻ nhớ không được hỗ trợ

FLASH REMOVED

Thẻ nhớ bị lỗi hoặc không kết nối

LOG CORRUPTED

File kết quả đo bị lỗi

NO LIGHT

Nguồn sáng hoạt động không ổn định, cần được kiểm tra.

LOW LIGHT

Tia sáng đo được quá yếu, cần kiểm tra lại mẫu để đảm bảo
không có các chất rắn lơ lửng.

LIGHT HIGH

Tia sáng đo được quá mạnh, cần kiểm tra lại quá trình chuẩn
bị cuvette zero.

REFERENCE ERROR

Hệ thống tham chiếu bị lỗi.

CLOSE THE LID

Chưa đóng nắp ngăn đựng cuvette.

INVERTED CUVETTES

Đặt sai thứ tự cuvette vào máy hoặc quá trình chuẩn bị mẫu
có vấn đề.

WRONG OR MISSING
CUVETTE

Chưa đặt hoặc đặt sai kiểu cuvette vào máy.

NOT CALIBRATED

Cần phải dựng đường chuẩn trước khi đo.

INVALID CALIBRATION

Giá trị điểm chuẩn không phù hợp, cần dựng lại đường chuẩn

HIGH TEMPERATURE

Nhiệt độ bên trong cao hơn 55 °C.

LOW TEMPERATURE

Nhiệt độ bên trong thấp hơn 0 °C.

LAMP OLD - REPLACE SOON

Bóng đèn đã được sử dụng quá lâu, nên thay bóng đèn mới

Nếu các cảnh báo được lặp lại nhiều lần, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi.
Khi đó, màn hình sẽ hiển thị "Err" kèm theo mã lỗi ở góc trái màn hình. Lúc này, người dùng sẽ
không thể truy cập vào các chức năng khác của máy.

Khi gặp tình trạng này, vui lòng liên hệ công ty Hanna Instruments Việt Nam để được hỗ trợ.

CẢNH BÁO VÀ THÔNG BÁO LỖI

8.2. ERRORS (THÔNG BÁO LỖI)
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9. ABBREVIATIONS (CHỮ VIẾT TẮT)
EPA

US Environmental Protection Agency

ºC

degree Celsius

ºF

degree Fahrenheit

μg/L

micrograms per liter (ppb)

mg/L

milligrams per liter (ppm)

%T

Percent Transmittance

ABS

Absorbance

ppm

parts per million (mg/L)

ppt

parts per thousand (g/L)

ppb

parts per billion (μg/L)

ºf

French degree (Hardness)

ºe

English degree (Hardness)

ºdH

German degree (Hardness)

meq/L

milliequivalents per liter

meq/kg

milliequivalents per kilogram

PCU

Platinum Cobalt Unit

Pfund

honey color grading scale in millimeters

pH

Negative log of the hydrogen ion activity

mV

Millivolts

dKH

Degrees of Carbonate Hardness

Code				
HI7408011		
HI7408012		
HI7408013		
HI7408014		
HI7408015		
HI7408016		
HI75110/15
HI75220/15
HI920013		
HI731318		
HI731331		
HI731335N 		
HI731311 		
HI731321 		
HI731335N 		
HI731339P		
HI731340		
HI731341		
HI731342		
HI731349P		
HI731350		
HI731351		
HI731352		
HI740034P		
HI740036P		
HI740038		
HI740142P		
HI740143		
HI740144P		
HI740157P		
HI740220		
HI740225		
HI740226		
HI740227		
HI740228		
HI740230		
DEMI-02		
HI740228		
HI93703-50 		
HI93703-55		
HI83300-100 		
			
			
HI839800-02 		

Description
16 mm cuvette adapter
10 mm cuvette adapter
13 mm vial adapter
bóng đèn cho máy HI801
pin cho máy HI801
Thẻ nhớ USB
115 VAC to 15 VDC power adapter, kiểu USA
230 VAC to 15 VDC power adapter,kiểu European
cáp kết nối PC
khăn lau cuvette (4 cái)
cuvette thủy tinh 22 mm (4 cái.)
nắp cho cuvette thủy tinh (4 cái.)
vial thủy tinh 13 mm (5 cái.)
cuvette thủy tinh 16 mm (4 cái.)
nắp cho cuvette thủy tinh 16 mm (4 cái.)
pipette tự động 100 µL
pipette tự động 200 µL
pipette tự động 1000 µL
pipette tự động 2000 µL
đầu tip cho pipette 100 µL (10 cái.)
đầu tip cho pipette 200 µL (25 cái.)
đầu tip cho pipette 1000 µL (25 cái.)
đầu tip cho pipette 2000 µL (4 cái.)
nắp đậy cho cốc nhựa 100 mL (10 cái.)
cốc nhựa 100 mL (10 cái.)
chai thủy tinh 60 mL có nắp
xy lanh 1 mL (10 cái)
xy lanh 1 mL (6 cái.)
đầu tip cho xy lanh 1 mL (6 cái.)
pipette nhựa (20 cái.)
vial thủy tinh 25 mL (2 cái.)
xy lanh 60 mL
xy lanh 5 mL
phễu lọc
giấy lọc (25 cái.)
nước khử khoáng (230 mL)
chai khử khoáng
đĩa lọc (25 cái.)
dung dịch vệ sinh cuvette (230 mL)
carbon hoạt tính (50 cái.)
bộ kit chuẩn bị mẫu: 50 gói carbon hoạt tính, chai khử khoáng (tối đa 10L
cốc nhựa 100mL, cốc nhựa 170mL, pipette 3mL, xy lanh 60mL, xy lanh
5mL,ống đong, phễu, 25 tờ giấy lọc.
máy phá mẫu, 115 VAC to 15 VDC power adapter, kiểu USA

PHỤ KIỆN

10. ACCESSORIES (PHỤ KIỆN)
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THAY THẾ PHỤ KIỆN
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11. SPARE PARTS (THAY THẾ PHỤ KIỆN)

11.1. BATTERY REPLACEMENT (THAY PIN)
Để thay pin, ta dùng tua vít tháo ốc vít của nắp đậy ngăn đặt pin (a).
Tháo nắp đậy ngăn đặt pin ra khỏi máy (b).
Tháo pin ra khỏi máy (c).
Gắn pin mới vào máy, lưu ý cần gắn đúng thứ tự, cực dương (+) thường nằm ở phía trên (d).

			

(a)						

			

(c)						

(b)

(d)

KHÔNG CHẠM VÀO ĐÈN HOẶC KÍNH THẠCH ANH!
Tắt máy, rút điện trước khi tiến hành.
Để tháo đèn Halogen cần thực hiện theo các bước sau.
(a) Dùng tua vít tháo con vít trên nắp đậy ngăn đặt đèn và lấy nắp đậy ra.
(b) Dùng tua vít tháo 2 con vít ở phía dưới giá giữ bóng đèn.
(c) cầm giá đỡ và nhấc nhẹ từ từ bóng đèn ra khỏi máy.
(d) Tháo cáp kết nối trước khi lấy đèn ra khỏi máy hoàn toàn.

						

			

THAY THẾ PHỤ KIỆN

11.2. LAMP REPLACEMENT (THAY BÓNG ĐÈN)
Chỉ cầm ở giá đỡ bóng đèn.

(a)

(b) 					

(c)

Để thay bóng đèn Halogen mới cần thực hiện theo các bước sau:
(a) Kết nối cáp với bóng đèn mới
(b) Canh vị trí đặt đèn sao cho chỗ xoáy con vít trên đèn và thân máy trùng nhau
(c) Đưa đèn từ từ vào máy, chú ý để cáp kết nối không bị kẹt giữa hệ quang và giá đỡ đèn.
(d) Gắn 2 con vít lại vị trí cũ trên giá đỡ.
(e) Gắn nắp đậy và con vít lại vị trí cũ.
(f) Bật máy.
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Khuyến cáo

Cần đảm bảo thiết bị phù hợp với ứng dụng và môi trường đo mà người dùng cần
sử dụng.
Khi hoạt động, thiết bị có thể gây nhiễu đến các thiết bị điện tử khác. Mọi can
thiệp của người dùng vào thiết bị có thể làm giảm khả năng tương thích điện từ
của thiết bị.
Để đảm bảo an toàn, vui lòng không sử dụng thiết bị trong môi trường độc hại.

MAN801

10/17

Giấy
chứng
nhận

Sản phẩm này phù hợp với tất cả các Tiêu chuẩn Châu Âu cho các Thiết bị Phòng thí
nghiệm.

RoHS

compliant

Disposal of Electrical & Electronic Equipment. Sản phẩm này không thể xử lý như rác
thải thông thường, để xử lý cần giao cho các công ty chuyên tái chế thiết bị điện tử.
Disposal of waste batteries. Sản phẩm có pin sạc, không được bỏ chung với rác thải
thông thường, cần phải đưa cho công ty chuyên thu gom để xử lý và tái chế.
Đảm bảo xử lý pin và sản phẩm phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa các tác động không tốt với
môi trường và sức khỏe con người do xử lý không phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui
lòng liên hệ dịch vụ xử lý chất thải, nơi mua hàng hoặc qua website www.hannavietnam.
com.

Bảo
hành

Tất cả máy Hanna được bảo hành 12 tháng đề phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do
vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và
đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công
thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo.
Không bảo hành các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do
thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.
Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong
thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc
sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo các cước phí cần
trả. Trường hợp gửi trả thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên lấy mẫu số cho phép gửi trả
sản phẩm từ trung tâm dịch vụ khách hàng, sau đố gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi
hàng trước.
Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

Hanna Instruments đăng ký quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình dáng sản phẩm mà
không cần báo trước.

TRỤ SỞ CHÍNH

Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895
USA
www.hannainst.com

VĂN PHÒNG SỞ TẠI

Hanna Instruments Việt Nam
208 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 3826 0457/58/59
Website: www.hannavietnam.
com
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