
HI93501
Termómetro termístor portátil para 

produtos alimentares
ESPECIFICAÇÕES
• GAMA*   -50,0 a 150,0 °C
     -58,0 a 302,0 °F

• PRECISÃO DO MEDIDOR ±0,1 °C (-50,0 a 150,0 °C)  
 @23,0 °C ±5 °C   ±0,2 °F (-58,0 a 302,0 °F)

• PRECISÃO DA SONDA  ±0,3 °C (-10,0 a 80,0 °C) 
 FC762PW   ±0,5 °F (14 a 176 °F) 
    ±0,7 °C/ ±1,3 °F no resto da gama

• TEMPO DE RESPOSTA  10 segundos 
 (para 90% do valor final)

• CERTIFICAÇÃO   EN13485:2001; Conformidade: armazenamento  
    e transporte; Ambiente climático E;  Classe de  
    precisão: 1.
*A gama de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda e aplica-se à haste da sonda.

GUIA OPERACIONAL
• Ligar e desligar: prima ON/OFF ( ).
• Realizar medições: ligue uma sonda de temperatura adequada ao medidor. Ao 

iniciar, o mostrador indica todos os segmentos disponíveis por alguns segundos, 
seguidos pela indicação da percentagem de pilha remanescente. Em seguida, 
entra em modo CAL Check, seguido pelo modo de medição.

 Se estiver ligada uma sonda de temperatura, o medidor apresenta a temperatura 
medida.

 Se leitura ultrapassa ligeiramente a gama de medição, o medidor apresenta o 
valor de escala completa mais próximo.

 Para desligar o medidor, prima a tecla ON/OFF.
•  Função desligar automático: 
 Para prolongar a vida da pilha, cada modelo integra uma função de desligar 

automático que desliga o medidor após um determinado período de inatividade.
 A função de desligar automático pode ser configurada em 3 modos, a partir do 

menu SETUP (Definições): 8 minutos, 60 minutos e desativado.
• Modo de verificação da calibração (Cal Check):
 O medidor integra uma função de verificação automática ao ligar-se que permite 

verificar o estado da sua calibração. Se o medidor está calibrado, o ecrã estabiliza 
e apresenta “0.0 °C” (±0.3 °C) durante alguns segundos.

Mensagens de aviso:
• Mensagem “NO PROBE“: quando a sonda não está ligada ou o sinal foi 

interrompido.
• Mensagem “Err“: se durante a verificação da calibração o medidor apresenta 

mais do que ±0.3 °C. Contacte a Assistência Técnica Hanna para realizar uma 
nova calibração.

Guia rápido de utilização



• Mensagem "DAMAGED PROBE": Quando as leituras se encontram muito 
distantes da gama de medição, a sonda pode estar danificada. O ecrã apresenta 
um tracejado a intermitente e é indicada a mensagem “NO PROBE” (Sem sonda).

CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR
• Para entrar no modo de definições, prima a tecla SET dentro no compartimento 

das pilhas.

• Para alternar entre “°C“ ou “°F“: prima ON/OFF ( ).
 Prima uma vez, por algum tempo, ON/OFF para guardar e prosseguir com as 

definições de desligar automático.
• Para navegar entre as opções de desligar automático: prima ON/OFF ( ).
 Prima uma vez, por algum tempo, a tecla ON/OFF para guardar e prosseguir 

com o funcionamento normal.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Se o ecrã apresenta como nível de carga de pilha "0%" significa que a carga não é 
suficiente para garantir medições corretas e o sistema de prevenção de erro por pilha 
(BEPS) desliga o medidor. Substitua imediatamente as pilhas por novas.
A substituição das pilhas apenas deve ser realizada num local seguro.
Pode aceder às pilhas abrindo a tampa do compartimento das pilhas, localizado na 
parte de trás do instrumento. Substitua as 3 pilhas alcalinas de 1,5V AAA que se 
encontram no compartimento, observando a sua correta polaridade.
Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e certifique-se de que ficou 
corretamente encaixada.
FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

Os termómetros possuem proteção à água segundo a classificação IP65.
Estes medidores foram especificamente concebidos para a medição da 

temperatura em todas as áreas do setor alimentar.
Com estes termómetros pode ser medida a temperatura do ar e a temperatura 
interna de produtos. A haste da sonda foi desenhada para um contacto contínuo 
com os produtos alimentares em conformidade com o Regulamento (CE) 1935/2004.
SONDAS DE TEMPERATURA
A sondas de temperatura da Hanna são pré-calibradas em fábrica e encontram-se 
prontas a serem utilizadas. Estas sondas substituíveis permitem trocar de uma sonda 
para outra sem necessitar de voltar a calibrar o medidor. 

Nota: para limpar os medidores e as sondas, não utilize detergentes agressivos. 
Recomenda-se a utilização de água.
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