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2 Yleistä

Yleistä
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan
sekä ominaisuuksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje laitteen mukana niin että se on kaikkien laitetta
käyttävien henkilöiden saatavilla.

Ohjeessa käytetyt merkinnät
Symboli Merkitys Huomioitavaa

Varoitus! Lue varoitukset huolellisesti
Käyttäjälle saattaa aiheutua vakavia ja suorita mainitut toimen-
fyysisiä vammoja mikäli mainittuja piteet.
varotoimia ei noudateta.

Huomio! Lue varoitukset huolellisesti 
Käyttäjälle saattaa aiheutua lieviä ja suorita mainitut toimen-
fyysisiä vammoja mikäli mainittuja piteet.
varotoimia ei noudateta

Huomautus Kiinnitä erityistä huomiota 
huomautuksiin.

Näppäimen nimi Paina näppäintä

Text, Näytön sisältö Teksti tai symboli,  
näkyy näytöllä.

BBuuttttoonn
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4 1. Turvallisuusohjeet

1. Turvallisuusohjeet
Vältä sähkön aiheuttamia vaaroja:

Älä käytä mittalaitetta jännitteisten osien mittaamiseen, äläkä
niiden läheisyydessä!

Tuoteturvallisuus / takuu:
Käytä laitetta huolellisesti vain sille suunniteltuihin käyttötar-
koituksiin. Älä käytä voimaa.
Älä säilytä mittalaitetta tai antureita samassa paikassa
liuottimien kanssa (esim. asetoni). 
Teknisissä tiedoissa ilmoitetut lämpötilat koskevat ainoastaan
antureita. Älä altista kädensioja tai liitinkaapeleita yli +70°C läm-
pötiloille, ellei niitä ole erityisesti  suunniteltu käytettäväksi
korkeissa lämpötiloissa. 
Avaa mittalaite vain käyttöohjeissa opastetulla tavalla ja vain
huoltotarkoituksessa. 
Tee laitteille vain käyttöohjeissa kuvattuja huoltotoimenpiteitä.
Noudata tarkasti annettuja toimintaohjeita. Laitteen toiminnan
ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi, käytä vain alkuperäisiä
Testo-varaosia.     

Huolehdi kierrätyksestä:
Toimita käytetyt paristot ja akut kierrätykseen.
Toimita laite käyttöiän päätyttyä asianmukaisesti kierrätykseen.
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2. Käyttötarkoitus
testo 206 on käytännöllinen mittari pH- ja lämpötilamittauksiin. 

Sillä on monia eri käyttösovelluksia riippuen käytettävästä

anturimoduulista / ulkopuolisesta pH-anturista.

testo 206 pH1 anturimoduuli (nestelle)

Mittaus nestemäisistä aineista seuraavilla sektoreilla:
· Elintarvikeyritykset (esim. hedelmämehut)
· Teollisuus (esim. kylmäaineet, galvanointi, sirujen valmistus,
maalin ja lakan valmistus, painotuotteet)

· Kemia (esim. puhdistusaineet)
· Ympäristönsuojelu (esim. juomavesi / jätevesi)
· Uima-altaat, akvaariot
· Maatalous
· Kalanviljely
· Lääketeollisuus ja biotekniikka

testo 206 pH2 anturimoduuli (puolikiinteille aineille)

Mittaus puolikiinteistä aineista elintarviketeollisuudessa ja
elintarvikkeiden käsittelyssä: esim. marmeladit ja hillot, marsipaani,
pastat, valmissalaatit, hyytelöimisaineet, hedelmät, maitotuotteet,
leipomo- ja konditoriatuotteet. Laboratorio mittaukset elintarvik-
keita jalostavissa ja käsittelevissä yrityksissä. 

testo 206 pH3 BNC-moduuli 

BNC-moduulilla voidaan yhdistää laitteeseen ulkopuolisia pH-
antureita. Käyttösovellukset riippuvat yhdistetystä pH-anturista.

tteessttoo  220066  eeii  ssoovveelllluu  ddiiaaggnnoossttiissiiiinn  mmiittttaauukkssiiiinn  llääääkkeettiieetteeeessssää..          

Laitteen seuraavat osat on suunniteltu (säädöksen (EC)
1935/2004 mukaisesti) jatkuvaan kosketukseen ruoka-ainei-
den kanssa : 
Mittausanturi 1 cm etäisyydelle anturin kädensijasta tai laitteen 
muovirungosta, laitteen käyttöohjeet ja anturin merkinnät
huomioiden. 

2. Käyttötarkoitus
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3. Tuotekuvaus

3.1 Näyttö ja näppäimet

3.2 Anturit ja BNC-moduuli

MMOODDEE::  
toiminnon vaihto, 
hakee “manuaalisen lämpöti-
lakompensoinnin” (pH3 BNC-
moduuliin kytketyt anturit
ilman lämpötilakompensointia)

OONN//HHOOLLDD::  
On/Off-näppäin,

manuaalinen
pitotoiminto 

PPaarriissttookkootteelloo
(laitteen taka-

puolella) CCAALL::  hakee kalibrointitilan

NNääyyttttöö

BBNNCC--mmoodduuuullii  ((ppHH33))ppHH22--aannttuurriimmoodduuuulliippHH11--aannttuurriimmoodduuuullii

3. Tuotekuvaus
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3.3 Käyttövoima
Mittalaitteen käyttövoima saadaan paristosta (typpi CR2032;
sisältyy toimitukseen).

3.4 TopSafe-suojakotelo
TopSafe-suojakotelo suojaa mittalaitetta
kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta
(iskut). On suositeltavaa käyttää TopSafe-
suojakoteloa aina.

Mittalaite on suojauluokan IP68 mukai-
nen vvaaiinn kun mittalaite on TopSafe-suo-
jakotelon sisällä ja  TopSafe-suojakotelo
on suljettu kunnolla. 

3.5 Geelikuppi
Geelikuppia käytetään anturin  säilyttämi-
seen mittausten välillä. Geelikuppi sisältää
anturia suojaavaa elektrolyyttigeeliä.

Anturi on heti valmis mittaukseen vain jos
mittauspäätä on säilytetty geelikupissa. 

Jos mittauspää on ollut pois elektrolyyttigeelistä pidempiä aikoja,
pitää mittauspään antaa regeneroitua eletrolyyttigeelissä noin 12
tuntia.   

Geelikuppi voidaan myös kiinnittää seinä-/vyötelineeseen.

3.5 Seinä-/vyöteline
Seinä-/vyötelinettä ja  siihen kiinnitettyä
geelikuppia käytetään mittalaitteen turval-
liseen säilyttämiseen tietyssä paikassa tai
mittalaitteen kuljetuksen aikaiseen säilytyk-
seen. 

3. Tuotekuvaus
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4. Käyttöönotto
4.1 Pariston asettaminen
11 Avaa TopSafe-suojakotelo ja ota mittari pois siitä.

22 Avaa paristokotelo mittarin takapuolelta.

33 Aseta paristo paikalleen. Varmista että asetat pariston oikein
päin!

44 Sulje paristokotelo.

55 Poista geelikupin suojatarra.

4.2 Ulkopuolisen anturin kytkeminen  
(BNC-moduuli vain 206 pH3:ssa)

Kytke ulkoisenpuolisen anturin BNC-liitin mittalaitteen BNC-liit-
timeen. Varmista että bajonettiliitin on kunnolla kiinni. 
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5. Käyttö

5.1 Päälle/pois päältä kytkeminen (on/off)
Laitteen päälle kytkeminen: paina .

- Kaikki näytön segmentit välähtävät, jonka jälkeen laite siirtyy
automaattisesti mittaustilaan. 

Laitteen kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna.

5.2 Laitteen asetukset
Seuraavat toiminnot voidaan asettaa:
Toiminto   Toiminnon kuvaus Asetusvaihtoehdot

Lämpötilayksikkö Asettaa yksikön °C tai °F
Auto Hold -toiminto Tuloksen automaattinen pito-, On (päällä) tai 
(AUTO HOLD) toiminto, kun lukema stabiili* OFF (pois päältä)
Gradient ti/ Offset -arvot Näyttää tallennetut gradientti- Ei mitään

ja offset-arvot (ainoastaan tieto)
Kalibrointitapa (CAL) Asettaa 1-, 2- tai 3-pisteen 1P, 2P tai 3P

kalibroinnin
Kalibrointipisteet (CAL   pH) Asettaa kalibrointipisteet 1P: 4, 7 tai10

2P: 4 7 tai 7 10
Auto Off-toiminto Laite kytkeytyy automaattisesti On (päällä) tai 
(AUTO OFF) pois päältä 10 minutin kuluttua OFF (pois päältä)

jos mitään näppäintä ei paineta.
Äänimerkki (bP) Äänimerkki (näppäintä painettu, On (päällä) tai 

stabiili lukema saavutettu  kun OFF  (pois päältä)
Auto Hold- toiminto on päällä)

* Muutos vähemmän kuin 0.02pH, 20s aikana

Asetusten tekeminen voidaan keskeyttää kytkemällä laite pois
päältä. Tällöin muutokset eivät jää voimaan.  

Laite on kytkettynä pois päältä.

11 Asetustilan avaaminen: on painettuna + .

22 Aseta lämpötilayksikkö (°C tai °F): ..  
Vahvista valinta: .

33 Aseta Hold päälle (On) tai pois päältä (OFF): ..
Vahvista valinta: .

- Laitteeseen tallennetut gradientti- ja offset-arvot näytetään. 
Vaihda näyttöä: .

55 Valitse kalibrointitapa (1P, 2P tai 3P): ..  
Vahvista valinta: . 

Jos valitaan 1- tai 2-pisteen kalibrointi:

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE OONN//HHOOLLDD

OONN//HHOOLLDD

OONN//HHOOLLDD

5. Käyttö



10 5. Käyttö

Valitse kalibrointipisteet (44, 77 tai 1100, ja 44  77 tai 77  1100):  ..
Vahvista valinta:  .

66 Aseta Auto Off-toiminto päälle (On) tai pois päältä (OFF):  ..
Vahvista valinta:  .

77 Kytke äänimerkki päälle (On) tai pois päältä (OFF):  ..
Vahvista valintaja ja talleta muutokset:  .

- Kaikki näytön segmentit välähtävät, jonka jälkeen laite siirtyy
automaattisesti mittaustilaan.

5.3 Mittaus
Laitteen valmistelu

Jos anturiin jää paljon elektrolyyttigeeliä kun se otetaan pois
geelikupista, on se merkki siitä että geelikuppi on käytetty lop-
puun.

Vaihda vanha geelikuppi uuteen.

Puhdista anturi laimealla saippua-vesiliuoksella sekä
huuhtele vedellä ennen ja jälkeen jokaisen mittauksen
(veden lämpötilan tulee olla alle 40°C). Kuivaa paperilla
kevyesti painelemalla. Älä hankaa.

Kun käytät BNC-modulia, lue ulkoisen anturin käyttöohje
huolellisesti ja tutustu sen toimintaan.

Kun mittalaitetta/anturia onsäilytetty vaakatasossa: 
Sekoita anturia lyhyesti jolloin anturin päähän mahdollisesti
muodostuneet kaasukuplat lähtevät liikkeelle.

11 Poista anturi varovasti geelikupista.

22 Kytke mittalaite pälle:   .

Suorita mittaus

Anturin kärki on lasia ja se on altis rikkoutumiselle!

Mitattavan aineen sekaan jääneet lasin palat voivat johtaa
loukkaantumiseen.

Tarkista anturin kärki jokaisen mittauksen jälkeen.

Upota/pistä anturi mitattavaan aineeseen.

- Mitattu pH-arvo ja lämpötila näkyy näytössä. Mittaustulokset
päivittyvät kaksi kertaa sekunnissa.

Mittaustulos pitoon manuaalisesti: . OONN//HHOOLLDD

OONN//HHOOLLDD

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE
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Aloita uusi mittaus: .

- Jos Auto Hold-toiminto on asetettu päälle, AUTO HOLD
vilkkuu näytössä kunnes mitattu pH-arvo on tarpeeksi
vakaa. Tulokset jäävät näyttöön (AUTO HOLD näyttöön). Jos
vakaata pH-arvoa ei löydy 300 s kuluessa, mittaus keskey-
tyy ( ja AUTO HOLD tulevat näyttöön ).

Aloita uusi mittaus: .

Manuaalinen lämpötilan kompensointi

Tämä toiminto on käytettävissä  BNC-modulin (pH3) kanssa
jos laitteeseen on kytketty ulkoinen anturi jossa ei ole lämpöti-
lamittausta.  Tällöin lämpötila voidaan mukauttaa mitattavan
aineen lämpötilan kanssa. 

11 Avaa manuaalinen lämpötilan kompensointi -tila: .

Kasvata arvoa: . Pidä näppäin pohjaan painettuna
nopeuttaaksesi arvon muuttumisnopeutta.

22 Vaihda asetuksen suuntaa: .

Pienennä arvoa: .. Pidä näppäin pohjaan painettuna
nopeuttaaksesi arvon muuttumisnopeutta.

33 Viimeistele asetukset: .

- Kaikki näytön segmentit välähtävät, jonka jälkeen laite siirtyy
automaattisesti mittaustilaan.

Kun olet lopettanut mittauksen

11 Kytke mittalaite pois päältä: Pidä painettuna.

22 Puhdista anturi laimealla saippua-vesiliuoksella ja huuhtele
juoksevalla vedellä (veden lämpötilan tulee olla alle 40°C).
Kuivaa paperilla kevyesti painelemalla. Älä hankaa.

33 Laita anturi geelikuppiin.

Anturin kärki täytyy pitää upotettuna elektrolyyttigeeliin. Pidä
elektrolyyttigeeli puhtaana.  

OONN//HHOOLLDD

OONN//HHOOLLDD

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE

CCAALL

MMOODDEE

OONN//HHOOLLDD

5. Käyttö

CCAALL



12 5. Käyttö

5.4 Kalibrointi
Lue myös ohjeet jotka on toimitettu kalibrointiliuoksen mukana
(Testo-kalibrointiliuos: katso etiketti).

Kalibroinnin aikana on tärkeää ettei anturin lasikärki kosketa
pulloa (synteettistä ainetta).  Vältä jättämästä mittalaitetta ka-

librointiliuospulloon. Tämä voi aiheuttaa kalibrointiin jopa ± 0.4 pH
virhee.

Laite on kytketty päälle ja se on mittaustilassa.

11 Avaa kalibrointi-tila: .

- testo 206-pH3 varustettuna anturilla jossa ei lämpötilamittaus-
ta: manuaalisen lämpötilan kompensoinnin asetettu lämpötila
näkyy näytössä 2s ajan. Lämpötilan tulee vastata
kalibrointinesteen lämpötilaa.

- Kalibrointipiste (44, 77 tai 1100) näkyy näytössä ja CAL vilkkuu.

22 Ohita kalibrointipiste: .
--ttaaii--
Upota anturi kalibrointinesteeseen ja aloita kalibrointi : .

- Mittauslaite odottaa riittävän vakaata mittaustulosta :
AUTO vilkkuu näytössä.

- Jos laite saa riittävän vakaan mittaustuloksen (muutos
vähemmän kuin ±0.02pH 20 sekunnissa), laite kalibroi itsen-
sä tähän pisteeseen, ja siirtyy seuraavaan kalibrointipistee-
seen (jos valittuna) tai gradientti- ja offset-arvot tulee näyt-
töön.

Suorita kalibrointi manuaalisesti: .

33 Toista vaihe 22 muille kalibrointipisteille.

- Kun kalibrointi on suoritettu, gradientti- ja offset-arvot tulee
näyttöön. Jos gradientti-arvo on vähemmän kuin 50mV / pH tai
jos offset-arvo on suurempi kuin 60mV, pH-elektroni on kulunut
loppuun ja se tulee vaihtaa. 

44 Palaa mittaustilaan: .CCAALL

CCAALL

CCAALL

MMOODDEE

CCAALL
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6. Huolto ja kunnossapito

6.1 Elektrolyyttigeelin tarkistus
Tarkista geelikupin elektrolyyttigeelin puhtaus ja oikea määrä
säännöllisesti. Tarvittaessa vaihda geelikuppi. 

6.2 Kotelon puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo kostealla liinalla (laimea saippua-vesi-
liuos), jos se on likainen. Älä käytä puhdistamiseen hiovia tai
liian vahvoja aineita ja menetelmiä! 
TopSafe-suojakotelo voidaan pestä astianpesukoneessa. 

6.3 Anturin puhdistaminen

Väärä pesuaine tai -menetelmä voi rikkoa anturin!

Mitattavan aineen sekaan jääneet lasin palat voivat johtaa
loukkaantumiseen.

Käytä vain mainittuja pesuaineita.

Riippuen anturin likaantumisesta, seuraavat pesuaineet soveltuvat
anturin puhdistamiseen: 
- Rasva: käsitiskiaineliuos
- Proteiini: pepsiini
Lämmin vesi tehostaa pesuaineen puhdistusvaikutusta.

11. Laita käsitiskiaineliuosta tai pepsiiniä liinalle ja pyyhi varovasti
puhtaaksi (älä hankaa koska se aiheuttaa staattista varausta). 

22. Huuhtele anturi puhtaalla lämpimällä vedellä.

33. Laita anturi geelikuppiin ja anna anturin stabiloitua varastointi-
liuoksessa vähintään 1 tunti (suositus: 12 tuntia).

44. Kalibroi anturi uudelleen (katso: 5.4 Kalibrointi, sivu 12).

6. Huolto ja kunnossapito
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6.4 Mittauselektrodin vaihto
Laite on kalibroitava aina kun anturimoduuli on vaihdettu
(katso: 5.4 Kalibrointi, sivu 12)!

Laite pitää olla kytkettynä pois päältä. Laitteen kontakti pintoihin ei
ehdottomasti saa koskea!

11 Kierrä laitteen takapuolella olevat kiinnitysruuvit auki .

22 Irrota vaihdettava anturimoduuli ja laita uusi mittauselektrodi
paikalleen.

Kiinnitysruuveissa pitää olla kumiset tiivisterenkaat. 
Tarkista että tiivisterenkaat ovat oikein paikoillaan. 

33 Kierrä laitteen takapuolella olevat kiinnitysruuvit kiinni. 

6.5 Pariston vaihto
11 Avaa paristokotelo (laitteen takapuolella).

22 Poista käytetty paristo ja aseta uusi paristo paikalleen. 

Varmista että asetat pariston oikeinpäin!

33 Sulje paristokotelo.
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7. Kysymyksiä ja vastauksia
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

Epävakaat mittaustulokset. Staattinen varaus. Huuhtele anturi vesi- 
johtovedellä tai laimealla
peuaineliuoksella. 

Anturin sisällä oleva ilma- Ravista anturia alas
tyyny on siirtynyt elektrodin päin (kuin kuumemittaria) 
päähän. lyhyesti.
Anturi on kuivunut. Liota anturia vedessä 

tai laimennetussa suola
happoliuoksessa
useiden tuntien ajan. 

tulee näyttöön. Jäljellä oleva pariston kapasi- Vaihda paristo. 
teetti < 10h.

Laite kytkeytyy itsestään Auto Off-toiminto on päällä. Kytke Auto Off-toiminto 
pois päältä. pois päältä.
Er1 tulee näyttöön. Anturin väärä Kalibroi laite, käytä

gradientti-arvo. uutta kalibrointiliuosta.
Jos käytössä ulkoinen 
anturi: tarkista
asetettu lämpötila-arvo.

Anturi viallinen. Vaihda anturi.
Er2 tulee näyttöön. Anturin väärä Kalibroi laite, käytä 

offset-arvo. uutta kalibrointiliuosta.
Anturi viallinen. Vaihda anturi.

Er3 tulee näyttöön. Anturin väärä Kalibroi laite, käytä 
gradientti-arvo 3 pisteen uutta kalibrointiliuosta.
kalibroinnin jälkeen.
Anturi viallinen. Vaihda anturi.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään tai
maahantuojaan

7. Kysymyksiä ja vastauksia
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8. Tekniset tiedot
Tyyppi testo 206-pH1 testo 206-pH2 testo 206-pH3

Mittayksiköt pH  /  °C
Anturityyppi pH-elektrodi /  NTC-anturi

Mittausalue 0 ... 14 pH / 0 ... +60 °C 
(lyhytaikaisesti +80°C, max. 5 min)

Erotuskyky 0.01 pH / 0.1 °C
Tarkkuus ±0.02 pH / ±0.4 °C
Lämpötilan Automaattinen Automaattinen Riippuu ulkoisesta
kompensointi anturista
Anturi Anturimoduuli Anturimoduuli BNC-moduuli,

(upotusanturi) (piikkianturi) anturiliitännällä
Mittaustiheys 0,5 s
Käyttölämpötila 0 ... +60 °C
Varastointilämpötila -20 ... +70 °C
Pariston tyyppi 1 x  CR2032
Pariston kestoikä 80h
Kotelon materiaali Mittalaite: ABS     TopSafe-suojakotelo: PU
Suojausluokka vain TopSafe-suojakotelon kanssa: IP 68
CE hyväksyntä 2004/108/EEC
Mitat 110 x 33 x 20 mm
Takuu 2 vuotta (ei anturimoduulit)
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9. Tarvikkeet ja varaosat
Tuote                                                                                                                     Tuotenumero

Anturimoduuli pH1 0650 2061
Anturimoduuli pH2 0650 2062
Yleisanturi, muovielektrodi (pH3) 0650 2063
Yleisanturi, muovielektrodi, lämpötilasensori (pH3) 0650 2064
Elintarvikeanturi, muovitettu lasielektrodi, lämpötilasensori (pH3) 0650 0245
Yleisanturi, lasielektrodi, lämpötilasensori (pH3) 0650 1623
Geelikuppi pH1 / pH2 0554 2067
Geelikuppi standardiantureille (pH3) 0554 2053
Kalibrointiliuos pH 4.01 (250ml) 0554 2061
Kalibrointiliuos pH 7.00 (250ml) 0554 2063
Kalibrointiliuos pH 10.01 (250ml) 0554 2065
Alumiinisalkku 0554 2069
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