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Opis 

Czujnik ten określa zawartość jonów w roztworze wodnym, mierząc jego przewodność 

elektryczną. Posiada wbudowany czujnik temperatury, który jednocześnie odczytuje 

temperaturę. Automatyczna kompensacja temperatury umożliwia uczniom kalibrację sondy w 

laboratorium, a następnie wykonywanie pomiarów na wolnym powietrzu bez wpływu zmian 

temperatury  na dane. Kompensacja temperatury może być wyłączona w celu 

przeprowadzenia badań przewodnictwa w funkcji temperatury. 

Sonda konduktywności Go Direct ma zakres od 0 do 20 000 μS / cm, aby zapewnić 

optymalną precyzję w dowolnym zakresie. Prąd przemienny na jego elektrodach zapobiega 

polaryzacji i elektrolizie, redukując zanieczyszczenie roztworów. Elektroda  jest odporna na 

korozję typową dla elektrod metalowych. 

Sonda przewodności Go Direct może być używana w różnych eksperymentach: 

 Dyfuzja jonów przez membrany. 

 Zbadaj różnicę między związkami jonowymi i molekularnymi, silnymi i słabymi 

kwasami lub związkami jonowymi, które dają różne proporcje jonów. 



Uwaga: produkty Vernier są przeznaczone do użytku edukacyjnego. Nasze produkty nie są 

zaprojektowane, ani nie są zalecane do jakichkolwiek procesów przemysłowych, medycznych 

lub komercyjnych, takich jak wsparcie dla życia, diagnoza pacjentów, kontrola procesu 

produkcyjnego lub wszelkiego rodzaju testy przemysłowe. 

Co jest w zestawie: 

 Konduktometr 

 Kabel Micro USB 

Pierwsze kroki 

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy: 

www.vernier.com/start/gdx-con 

Połączenie Bluetooth Połączenie USB 

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na 

komputerze, Chromebooku ™ lub 

urządzeniu mobilnym. Informacje na 

temat dostępności oprogramowania 

można znaleźć na stronie 

www.vernier.com/ga4. 

2. Ładuj czujnik przez co najmniej 2 

godziny przed pierwszym użyciem. 

3. Włącz czujnik, naciskając raz 

przycisk zasilania. Dioda LED 

Bluetooth ®zacznie migać na 

czerwono. 

4. Uruchom analizę graficzną 4. 

5. Kliknij lub dotknij Sensor Data 

Collection. 

1. Jeśli używasz komputera lub 

Chromebooka, zainstaluj analizę 

graficzną 4. Jeśli korzystasz z 

LabQuest 2, upewnij się, że 

aplikacja LabQuest jest 

aktualna. Zobacz 

www.vernier.com/ga4, aby 

uzyskać dostęp do analizy 

graficznej 4 lub 

www.vernier.com/downloads, aby 

zaktualizować aplikację LabQuest. 

2. Podłącz czujnik do portu USB. 

3. Uruchom analizę graficzną 4 lub 

włącz LabQuest 2. Jesteś teraz 

gotowy do zbierania danych. 

4. Jest to czujnik wielokanałowy. Aby 



6. Kliknij lub dotknij swojego czujnika 

Go Direct z listy Odkrytych 

urządzeń 

bezprzewodowych. Identyfikator 

czujnika znajduje się w pobliżu kodu 

kreskowego na czujniku. Dioda LED 

Bluetooth zacznie migać na zielono, 

gdy zostanie poprawnie 

podłączona. 

7. Jest to czujnik 

wielokanałowy.Aktywny kanał 

znajduje się na liście kanałów 

czujników podłączonych 

urządzeń. Aby zmienić kanały, 

zaznacz pole wyboru obok kanałów 

czujników, które chcesz aktywować. 

8. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 

przejść do trybu zbierania danych. 

zmienić domyślne ustawienia 

kanałów, zobacz 

www.vernier.com/start/ gdx-con 

Ładowanie czujnika 

Podłącz czujnik do załączonego kabla Micro USB i dowolnego urządzenia USB przez 

dwie godziny. 

Możesz także naładować do ośmiu sond  za pomocą naszej Go Charge Station, 

sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-CRG). 

Ładowanie Niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym, gdy czujnik jest 

podłączony do kabla ładującego lub stacji ładującej. 

W pełni 

naładowany 

Niebieska dioda LED zgaśnie po zakończeniu ładowania. 

Zasilanie czujnika 



Włączanie czujnika Naciśnij raz przycisk. Czerwony wskaźnik LED miga, gdy 

urządzenie jest włączone. 

Przełączanie 

czujnika w tryb 

uśpienia 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, 

aby przejść w tryb uśpienia. Czerwony wskaźnik LED 

przestaje migać podczas snu. 

Podłączanie czujnika 

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu: 

www.vernier.com/start/gdx-con 

Podłączone i 

ładowanie 

Niebieska i zielona dioda LED świecą, gdy czujnik jest 

podłączony do analizy graficznej przez USB i ładuje się 

urządzenie. (Zielona dioda LED jest zasłonięta przez 

niebieską). 

Podłączony, w 

pełni naładowany 

Zielona dioda LED świeci światłem ciągłym, gdy czujnik jest 

podłączony do analizy graficznej przez USB, a urządzenie 

jest w pełni naładowane. 

Ładowanie przez 

USB,  

połączone przez 

Bluetooth 

Niebieska dioda LED świeci ciągłym światłem i miga zielona 

dioda LED, ale zielona migająca dioda LED wygląda na 

białą, ponieważ jest przytłoczona przez niebieski. 

Identyfikacja czujnika 

Gdy podłączone są dwa lub więcej czujników, czujniki można zidentyfikować, 

dotykając lub klikając Identyfikuj w informacjach o czujniku. 

Korzystanie z produktu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://www.vernier.com/start/gdx-con&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjA4Rf8nOfwJStK1nTcYa1fLL6AOQ


1. Dokładnie przepłucz dolną część sondy przy użyciu wody destylowanej lub 
dejonizowanej. 

2. Podłącz czujnik postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 
"Wprowadzenie" niniejszej instrukcji. 

3. Po zakończeniu pomiarów przepłucz elektrodę wodą 
destylowaną. Przechowywać w suchym. 

Uwaga: Go Direct Conductivity ma trzy kanały sensorów. Domyślnie sonda mierzy 

przewodność kompensowaną temperaturą. Pozostałe dwa kanały to przewodność 

kompensowana temperaturowo i nie-temperaturowo. 

Kanały 

Go Direct Conductivity ma trzy kanały pomiarowe: 

 Przewodność 

 Przewodność zero procent (przewodnictwo nie kompensowane temperaturowo) 

 Temperatura 

Kalibracja czujnika 

Dla wielu eksperymentów kalibracja przewodnictwa Go Direct nie jest wymagana. 

Równanie kalibracji jest dostrajacne na każdym czujniku przed ich wysłaniem. 

Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary za pomocą tego czujnika, zalecamy 

kalibrację. Jest to prosty proces, który zajmuje tylko kilka minut. Dodatkowe 

informacje dotyczące kalibracji można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/4011 

Aby skalibrować czujnik w GA4, wykonaj następujące kroki. 

1. Kliknij lub dotknij miernika czujnika, aby wyświetlić opcje czujnika. 

2. Wybierz opcję Kalibracja i postępuj zgodnie z odpowiednimi monitami na ekranie 
Kalibracja czujnika. 

Aby skalibrować czujnik  lub aby potwierdzić, że zapisana kalibracja jest dokładna, 

powinieneś zaopatrzyć się w standardowe roztwory konduktywności, które obejmują 

zakres mierzonych wartości przewodnictwa. Więcej informacji na temat 

standardowych roztworów przewodnictwa, w tym przepisów dotyczących 

przygotowania, można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/760 



Po skalibrowaniu czujnika Go Direct kalibracja jest automatycznie zapisywana w 

czujniku i będzie używana po każdym podłączeniu urządzenia. Zawsze możesz 

przywrócić ustawienia fabryczne, jeśli uważasz, że kalibracja niestandardowa jest 

nieprawidłowa. 

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w analizie graficznej, wykonaj następujące 

kroki. 

1. Kliknij lub dotknij licznika odczytów na żywo i wybierz opcję Kalibruj. 

2. Kliknij lub dotknij Resetuj kalibrację. 

3. Pojawi się okno ostrzegające, że zamierzasz zresetować kalibrację. Wybierz 
Resetuj kalibrację. 

Dane techniczne 

Zakres 0 do 20 000 μS / cm (od 0 do 10 000 mg / L 

TDS) 

Rodzaj Korpus ABS, równoległe elektrody 

grafitowe 

Czas odpowiedzi 98% końcowego odczytu w 5 sekund 

Kompensacja temperatury Dostępne jako automatyczne od 5 do 35 ° 

C 

Zakres temperatury 0 do 80 ° C 

Dokładność przy użyciu kalibracji 

fabrycznej 

± 1% odczytu w pełnej skali  

(obowiązuje dla 1-10 000 μS / cm) 



Rozdzielczość 0,01 μS / cm 

Specyfikacja USB 2.0 

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth 4.2 

Maksymalny zasięg 

bezprzewodowy 

30 m 

Wymiary 19,5 cm całkowita wysokość; 12 cm 

wysokość wału 

Bateria 300 mA Li-Poly 

Żywotność baterii (pojedyncze 

pełne naładowanie) 

~ 24 godziny 

Żywotność baterii 

(długoterminowa) 

~ 500 pełnych cykli ładowania (kilka lat w 

zależności od zastosowania) 

Opieka i utrzymanie 

Po zakończeniu używania Go Direct Conductivity po prostu spłucz wodą destylowaną 

i osusz ją, używając papierowego ręcznika lub ściereczki laboratoryjnej. Sondę 

można następnie przechowywać w stanie suchym. 

Jeśli powierzchnia sondy jest skażona, zanurz ją w wodzie z łagodnym detergentem 

na 15 minut. Następnie zanurzyć w rozcieńczonym kwasowym roztworze (0,1 M 

kwas chlorowodorowy lub 0,5 M kwas octowy działa dobrze) przez kolejne 15 

minut. Następnie przepłucz dobrze wodą destylowaną. Ważne: Unikaj zarysowania 

wewnętrznych powierzchni elektrod podłużnej celi. 



Ważne: Nie należy umieszczać elektrody w lepkich, organicznych cieczach, takich 

jak ciężkie oleje, gliceryna (glicerol) lub glikol etylenowy. Nie należy umieszczać 

sondy w acetonie lub innych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak pentan lub 

heksan. 

Informacje o akumulatorze 

Go Direct Conductivity zawiera małą baterię litowo-jonową w rękojeści. System 

zaprojektowano tak, aby zużywał bardzo mało energii i nie obciążał baterii. Chociaż 

bateria jest objęta gwarancją na jeden rok, oczekiwana żywotność baterii powinna 

wynosić kilka lat.Baterie zapasowe są dostępne w wersji Vernier (kod zamówienia: 

GDX-BAT-300) 

Przechowywanie i konserwacja 

Aby przechowywać czujnik przez dłuższy czas, należy przełączyć urządzenie w tryb 

uśpienia, przytrzymując przycisk przez co najmniej trzy sekundy.Czerwona dioda 

przestanie migać, aby pokazać, że urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Po 

kilku miesiącach bateria rozładuje się, ale nie zostanie uszkodzona. Po takim 

przechowywaniu ładuj urządzenie przez kilka godzin, a urządzenie będzie gotowe do 

pracy. 

Wystawienie akumulatora na działanie temperatur powyżej 35 ° C (95 ° F) skróci jego 

żywotność. Jeśli to możliwe, przechowuj urządzenie w miejscu, które nie jest 

narażone na skrajne temperatury. 

Wodoodporność 

Czujnik  nie jest wodoodporny i nigdy nie powinien być zanurzony w wodzie. 

Jeśli do urządzenia dostanie się woda, natychmiast wyłącz urządzenie (naciśnij i 

przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad trzy sekundy). Odłącz czujnik i kabel 

ładujący i wyjmij baterię. Przed ponownym użyciem urządzenia pozwól mu dokładnie 

wyschnąć. Nie próbuj suszyć za pomocą zewnętrznego źródła ciepła. 

Jak działa czujnik 

Go Direct Conductivity mierzy zdolność roztworu do przewodzenia prądu 

elektrycznego między dwiema elektrodami. W roztworze prąd przepływa przez 

transport jonów. W związku z tym zwiększenie stężenia jonów w roztworze 

spowoduje wyższe wartości przewodnictwa. 



Go Direct Conductivity faktycznie mierzy przewodnictwo , zdefiniowane jako 

odwrotność oporu. Gdy rezystancja jest mierzona w omach, przewodność mierzy się 

za pomocą jednostki SI, siemens (wcześniej znanej jako mho ). Wodne próbki są 

zwykle mierzone w mikrosiemensach μS. 

Mimo że Conductivity Probe mierzy przewodnictwo, często jesteśmy zainteresowani 

znalezieniem przewodnictwa roztworu. Konduktywność, C , można znaleźć za 

pomocą następującego wzoru: 

C = G × k c 

gdzie G jest konduktancją, a k c jest stałą komórki. Stała komórki jest określona dla 

sondy za pomocą następującej formuły: 

k c = d / A 

gdzie d jest odległością między dwiema elektrodami, a A jest obszarem powierzchni 

elektrody. 

Na przykład komórka na rysunku 1 ma stałą komórki: 

k c = d / A = 1,0 cm / 1,0 cm 
2
 = 1,0 cm " 

1
 

Wartość przewodności oblicza się, mnożąc przewodnictwo i stałą komórki. Ponieważ 

sonda konduktometryczna ma stałą komórki równą 1,0 cm- 
1
 , jej przewodność i 

konduktywność mają tę samą wartość liczbową. W przypadku roztworu o wartości 

przewodności 1000 μS przewodność C będzie wynosić: 

C = G • k c = (1000 μS) × (1,0 cm " 
1
 ) = 1000 μS / cm 

Różnica potencjałów jest przykładana do dwóch elektrod sondy w sondzie 

konduktywności. Powstały prąd jest proporcjonalny do przewodnictwa roztworu. Ten 

prąd jest przekształcany na napięcie. Prąd przemienny jest dostarczany, aby 

zapobiec pełnej migracji jonów do dwóch elektrod. Każdy cykl prądu przemiennego, 

biegunowość elektrod jest odwrócona, co z kolei odwraca kierunek przepływu 

jonów. Ta bardzo ważna cecha sondy konduktywności zapobiega większości 

elektrolizy i polaryzacji na elektrodach. Tak więc, roztwory, które są mierzone dla 

przewodnictwa, nie są zanieczyszczone. Znacznie redukuje również tworzenie się 

produktów redoks na stosunkowo obojętnych elektrodach grafitowych. 

Pomiar jest automatycznie kompensowany temperaturowo w temperaturach od 5 do 

35 ° C. Należy zauważyć, że temperatura roztworu jest odczytywana przez termistor, 



który jest  w przestrzeni między elektrodami grafitowymi. Odczyty są automatycznie 

odnoszone do wartości przewodności w temperaturze 25 ° C; w związku z tym, 

sonda konduktywności da taki sam odczyt przewodności w roztworze, który wynosi 

15 ° C, jak wtedy, gdyby ten sam roztwór ogrzano do 25 ° C. Oznacza to, że możesz 

skalibrować swoją sondę w laboratorium, a następnie użyć tych zapisanych kalibracji 

do odczytywania w zimniejszej (lub cieplejszej) wodzie w jeziorze lub 

strumieniu. Jeśli sonda nie była kompensowana temperaturowo, zauważyłabyś 

zmianę odczytu przewodnictwa jako temperaturę, nawet jeśli rzeczywiste stężenie 

jonów się nie zmieniło. 

Rozwiązywanie problemów 

Podczas testowania sensora najlepiej jest zmierzyć standardowe roztwory, ponieważ 

łatwiej jest określić, czy czujnik odczytuje prawidłowo. Jeśli Twoja sonda 

konduktywności czyta inaczej niż standardowe roztwory, może po prostu trzeba 

skalibrować czujnik. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Kalibracja 

czujnika. Oto kilka innych wskazówek, które zapewniają najlepsze praktyki 

gromadzenia danych: 

 Wymazuj wnętrze i zewnętrzną część komory elektrody, aby uniknąć 

rozcieńczenia lub zanieczyszczenia próbki wody badanymi próbkami. 

 Upewnij się, że powierzchnie elektrod w podłużnej komórce są całkowicie 

zanurzone w cieczy i że nie ma pęcherzyków wokół powierzchni elektrody. 

 Delikatnie obracaj sondę lub mieszaj roztwór z mieszadłem i płytką do mieszania 

podczas zbierania danych. 

 Nie zanurzaj całkowicie czujnika. Uchwyt nie jest wodoodporny. 

 Jeśli odczyty są dokonywane w temperaturach poniżej 15 ° C lub powyżej 30 ° C, 

należy poświęcić więcej czasu na dostosowanie kompensacji temperatury i 

zapewnić stabilny odczyt przewodności. 

 Po zakończeniu używania Go Direct Conductivity po prostu spłucz wodą 

destylowaną i osusz ją, używając papierowego ręcznika lub ściereczki 

laboratoryjnej. Sondę można następnie przechowywać w stanie suchym. 

 Jeśli powierzchnia sondy jest skażona, zanurz ją w wodzie z łagodnym 

detergentem na 15 minut. Następnie zanurzyć w rozcieńczonym kwasowym 



roztworze (0,1 M kwas chlorowodorowy lub 0,5 M kwas octowy działa dobrze) 

przez kolejne 15 minut.Następnie dokładnie spłucz wodą destylowaną i 

osusz. Ważne: Unikaj zarysowania wewnętrznych powierzchni elektrod podłużnej 

celi. 

Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów i często zadawanych 

pytań znajdują się na stronie www.vernier.com/til/3854 

Pobieranie próbek w strumieniach i jeziorach 

Najlepiej jest próbkować z brzegu i pod powierzchnią wody, jeśli to możliwe. W 

swobodnie płynących strumieniach zwykle będzie dobre mieszanie wody, tak aby 

próbki pobrane w pobliżu prądu były dość reprezentatywne dla strumienia jako 

całości. Jeśli próbujesz zatopiony strumień lub jezioro, będzie bardzo mało 

mieszania; dlatego ważne jest, aby pobierać próbki z brzegu i na różnych 

głębokościach, jeśli to możliwe. Nie upuszczaj sondy konduktometrycznej, aby cała 

elektroda była zanurzona. Elektroda nie jest skonstruowana w taki sposób, aby 

wytrzymywać wyższe ciśnienia, w wyniku czego nastąpi przesiąkanie w elementy 

elektroniczne elektrody. Chociaż lepiej jest odczyty w miejscu zbiórki, odczyty 

wszystkich rozpuszczonych ciał stałych lub przewodność nie powinny się znacząco 

zmieniać, jeśli pobierzesz próbki i odczyty dokonasz później. Należy jednak upewnić 

się, że próbki są zamknięte, aby zapobiec parowaniu. 

Jeśli butelki z próbkami są wypełnione po brzegi pełne, to w próbce wody nie można 

rozpuszczać gazu, takiego jak dwutlenek węgla, który jest zdolny do tworzenia 

cząstek jonowych w roztworze. Ponieważ sonda ma wbudowaną kompensację 

temperatury, możesz wykonać kalibrację w laboratorium. Oznacza to, że nawet jeśli 

będziesz pobierać próbki w wodzie o temperaturze innej niż temperatura kalibracji, 

sonda wykona poprawne odczyty w nowej temperaturze próbkowania. 

Pobieranie próbek w wodach oceanicznych lub w ujściach pływowych: Zasolenie 

Zasolenie to suma wszystkich soli nie węglanowych rozpuszczonych w wodzie, 

zwykle wyrażonych w częściach na tysiąc (1 ppt = 1000 mg / L). W przeciwieństwie 

do stężenia chlorków (Cl 
-
 ), można myśleć o zasoleniu jako o pomiarze całkowitego 

stężenia soli, składającego się głównie z jonów Na 
+
 i Cl-. Mimo że w wodzie morskiej 

występują mniejsze ilości innych jonów (np. K 
+
 , Mg 

2+
 lub SO 4 

2-
 ), jony sodu i 

chloru stanowią około 91 procent wszystkich jonów wody morskiej. Zasolenie jest 

ważnym pomiarem w wodzie morskiej lub ujściach rzek, gdzie słodka woda z rzek i 

strumieni miesza się ze słoną wodą oceaniczną. Poziom zasolenia w wodzie 



morskiej jest dość stały i wynosi około 35 ppt (35 000 mg / L), podczas gdy rejony 

słonawe mogą mieć poziom zasolenia między 1 a 10 ppt. 5 Zasięg zasolenia sondy 

konduktometrycznej wynosi 0 do 10 ppt. Woda morska ma zasolenie 35 ppt, więc 

wszelkie próbki wody morskiej będą musiały zostać rozcieńczone przed dokonaniem 

pomiarów za pomocą tego czujnika. Zalecamy rozcieńczenie próbek wody morskiej 

(lub innych próbek, które początkowo dają odczyt powyżej 10 ppt) do 1/4 

pierwotnego stężenia, a następnie pomnożenie zmierzonego poziomu zasolenia 

przez 4, aby uzyskać końcową wartość zasolenia, w ppt. Woda słonawa w 

przybrzeżnych estuariach często mieści się w zakresie od 0 do 10 ppt, a także w 

dużym zakresie sondy. 

Ponieważ nie ma zapisanej kalibracji zasolenia dla sondy konduktometrycznej, 

wykonaj dwupunktową kalibrację przy użyciu standardów 5 ppt i 10 ppt 

zasolenia. Upewnij się, że przełącznik czujnika znajduje się w ustawieniu wysokiej 

przewodności. Będziesz musiał przygotować dwa standardowe roztwory  do kalibracji 

dla zasolenia: 

 Niski standard (zasolenie 5 ppt), dodać 4,60 g NaCl do wystarczającej ilości wody 

destylowanej, aby przygotować 1 litr roztworu. 

 Wysoki standard (zasolenie 10 ppt), dodaj 9,20 g NaCl do wystarczającej ilości 

wody destylowanej, aby przygotować 1 litr roztworu. 

Określanie stężenia: całkowite rozpuszczone ciała stałe 

Ponieważ istnieje prawie liniowy związek między przewodnością a stężeniem 

określonego jonu lub soli, czujnik  może być użyty do określenia stężenia 

jonu. Krzywą można uzyskać, przygotowując lub kupując standardowe roztwory. Na 

tej figurze należy zwrócić uwagę na stosunek 2: 1 między przewodnictwem w μS / 

cm a stężeniem TDS w mg / L. Chociaż całkowita ilość rozpuszczonych ciał stałych 

jest często określana w odniesieniu do tego stosunku 2: 1, należy rozumieć, że 

odczyt TDS wynoszący 500 mg / L może mieć inne znaczenie w próbce, która jest w 

większości NaCl niż w innej próbce, która składa się głównie z jonów twardej wody, 

takich jak Ca 
2+

 i HCO 3 
-
 . Związek pomiędzy przewodnością właściwą a stężeniem 

chlorku sodu wynosi w przybliżeniu stosunek 2: 1 i jest bardzo zbliżony do 

bezpośredniego związku. 

Informacje o naprawie 



Jeśli obejrzałeś powiązane filmy wideo dotyczące produktu, postępuj zgodnie z 

instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów i nadal masz problemy 

z przewodnictwem Go Direct, skontaktuj się z pomocą techniczną Vernier pod 

adresem vernier@vernier.pl. Specjaliści ds. Pomocy technicznej będą 

współpracować z Tobą w celu ustalenia, czy urządzenie musi zostać wysłane do 

naprawy. 

Akcesoria / zamienniki 

Pozycja Kod zamówienia 

Standardowy roztwór przewodności (niski, 150 μS / cm), 

500 ml 

CON-LST 

Standardowy roztwór przewodności (środkowy, 1413 μS / 

cm), 500 ml 

CON-MST 

Standardowy roztwór przewodności (wysoki, 12880 μS / 

cm), 500 ml 

CON-HST 

Kabel Micro USB CB-USB-MICRO 

Go Direct 300 mAh Bateria zapasowa GDX-BAT-300 

Kabel USB-C na Micro USB CB-USB-C-

MICRO 

Gwarancja 

Vernier gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wad 

wykonania przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta. Niniejsza gwarancja nie 



obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użyciem lub 

niewłaściwym użytkowaniem. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instytucji 

edukacyjnych. 

Sprzedaż 

Pozbywając się tego produktu elektronicznego, nie traktuj go jak odpadki 

komunalne. Jego utylizacja podlega przepisom różniącym się w zależności od kraju i 

regionu. Produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu 

recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową 

utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym 

konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling materiałów pomoże 

chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 

recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub usługą 

utylizacji. 

Informacje dotyczące recyklingu baterii są dostępne na stronie www.call2recycle.org 

Nie nakłuwaj ani nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła lub płomienia. 

 Przedstawiony symbol oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać do 

standardowego pojemnika na odpady. 

 


