
MILWAUKEE REFRAKTOMETRI MA885 

PIKAOHJE

NÄYTTÖ
A. Paristoindikaattori, vilkkuu kun paristo on vaihdettava.
B. Mittaus käynnissä -symboli.
C. Tehdaskalibroinnin symboli.
D. Käsinkalibroinnin symboli.
E. Automaattinen lämpötilakompensaatio.
F. Mittauslukema.
G. Lämpötilayksikkö.
H. Lämpötilalukema.
I. Mittausyksikkö (1=Brix, 2=Oechsle, 3=KMW)

HUOM: Käytä vain muovisia pipettejä laitteen prisman 
läheisyydessä. Metalliset tai lasiset instrumentit saattavat 
naarmuttaa herkkää prismaa.
Ole erityisen varovainen kun pyyhit prismaa. Käytä vain 
puhdasta ja pehmeää kangasta. Huomioi, että nesteessä 
saattaa olla lasia naarmuttavia partikkeleita.

KALIBROINTI
Kalibrointi tulisi tehdä päivittäin, ennen mittauksien tekemistä, 
kun paristo on vaihdettu tai jos olosuhteissa on tapahtunut 
muutoksia mittausten aikana.

• Paina ON/OFF -nappia kerran. Näytössä esitetään kaksi 
testinäyttöä: Ensin kaikki näyttösegmentit esillä ja sitten 
pariston varausprosentti. Kun näytössä näkyy neljä viivaa, on 
laite käyttövalmis.
• Käyttäen muovista pipettiä, tiputa näytteenottokolo täyteen 
tislattua tai deionisoitua vettä. Älä kastele koko laitetta.
• Suojaa näyte suoralta auringonvalolta ja paina ZERO-nappia. 
Ellei virheilmoituksia tule, on laite nyt kalibroitu.
• Pyyhi varoen neste pois näytteenottokolosta ja kuivaa prisma. 
Älä naarmuta prismaa.
• Laite on valmis mittausta varten.

MITTAAMINEN
Huolehdi että laite on kalibroitu (ks. KALIBROINTI).

• Käyttäen muovista pipettiä, tiputa näytteenottokolo täyteen 
mitattavaa nestettä. Anna lämpötilan tasaantua hetki.
• Suojaa näyte suoralta auringonvalolta ja paina READ-nappia. 
Tulos esitetään näytöllä.
• Pyyhi varoen neste pois näytteenottokolosta. Huuhtele prisma 
tislatulla tai deionisoidulla vedellä ja kuivaa prisma. Älä 
naarmuta prismaa.
• Laite on valmis seuraavaa mittausta varten.

MITTAUSYKSIKÖN VAIHTO
• Paina RANGE-nappia, kunnes haluttu yksikkö esitetään 
näytössä (1=Brix, 2=Oechsle, 3=KMW).
• Odota hetki. Kun näytössä näkyy neljä viivaa, on laite 
käyttövalmis.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN VAIHTO
• Pidä ON/OFF-nappia painettuna yhtäjaksoisesti 8 sekunnin 
ajan. Näytön symbolit vaihtuvat tänä aikana.
• Pidä yhä ON/OFF-nappia painettuna ja paina kerran ZERO-
nappia. Lämpötilayksikkö vaihtuu

PARISTON VAIHTO
• Sammuta laite ON/OFF-napista.
• Käännä laite ylösalaisin ja kierrä paristokotelon kansi 
vastapäivään auki.
• Vaihda paristo. Tarkista että napaisuus tulee oikein päin.
• Kierrä paristokotelon kansi kiinni.

TEKNISET TIEDOT
Valonlähde: Keltainen LED
Mittaukseen kuluva aika: n. 1,5 sek
Pienin mitattava nestemäärä: 10 µl (peitä prisma kokonaan)
Näytteenottokolo: Ruostumaton teräsrengas ja lasiprisma
Lämpötilakompensaatio: Automaattinen välillä 10-40°C
Kotelon materiaali: ABS-muovi
Kotelointiluokka: IP 65
Paristo: 1 x 9V alkaliparisto (n. 5000 mittauskertaa)
Automaattinen sammutus: 3 minuutin kuluttua ilman käyttöä
Mitat: 19,2 x 10,2 x 6,7 cm
Paino: 420 g
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