
Exame preliminar
Retire o termómetro da embalagem e examine-o cuidadosamente. 
Certifique-se de que não sofreu danos no transporte. Caso verifique 
a falta de itens ou ocorrência de danos, informe o seu revendedor 
ou o Serviço de Apoio a Clientes Hanna Instruments.
O HI151 é fornecido numa embalagem de papel com:
• Pilhas de lítio de 3V CR2032
• Certificado de qualidade
• Manual de instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o 
termómetro funciona corretamente. Qualquer item danificado 
ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, 
juntamente com os acessórios fornecidos.

Descrição geral e finalidade de utilização
O HI151 Checktemp® 4 é o termómetro portátil perfeito, de elevada 
precisão para utilização em cozinhas profissionais e domésticas. A 
sua sonda dobrável, pontiaguda e em aço inox é ideal para a 
medição da temperatura em alimentos semicongelados, frescos 
e cozinhados. A sua extremidade sensitiva permite ao utilizador 
medir com precisão a temperatura em alimentos de espessura 
reduzida ou na parte mais densa.
O termómetro possui um corpo compacto e com proteção à água, 
e é calibrado em fábrica. A calibração é verificada cada vez que o 
termómetro é ligado.
O termómetro possui um sensor de movimento que elimina a 
necessidade de fechar e voltar a abrir a sonda quando o medidor 
fica inativo.
O HI151 Checktemp® 4 realiza medições de temperatura em °C e °F.
Estes termómetros estão disponíveis em seis cores diferentes para 
cumprir os requisitos dos regulamentos de análise de perigos e 
pontos críticos de controlo (HACCP).

Código Finalidade Cor
HI151 Produtos lácteos Branco
HI151-1 Carne crua Vermelho
HI151-2 Peixe cru Azul
HI151-3 Carne cozinhada Amarelo
HI151-4 Salada e frutos Verde
HI151-5 Vegetais Castanho

Estimado cliente,
Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. 
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, 
antes de utilizar o termómetro. Para mais informações 
sobre a Hanna Instruments e os nossos produtos, visite 
www.hanna.pt.ou contacte-nos para info@hanna.pt.
Para obter assistência técnica, contacte a Assistência 
Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para 
assistencia@hanna.pt

Especificações

Gama -50,0 a 300 °C/ -58,0 a 572 °F

Resolução

0,1 °C (-50,0 a 199,9 °C)
1 °C (200 a 300 °C)

0,1 °F (-58,0 a 199,9 °F)
1 °F (200 a 572 °F)

Precisão

±0,4 °C (-50,0 a -30,0 °C)
± 0,2 °C (-30 a 170,0 °C)
± 0,4 °C (170,0 a 199,9 °C)
± 1 °C (200 a 300 °C) ± 1 dígito

±0,8 °F (-58,0 a -22,0 °F)
±0,4 °F (-22,0 a 199,9 °F)
± 1 °F (200 a 392 °F)
± 2 °F (392 a 572 °F) ± 1 dígito

Sonda Sonda em aço inox; 103 x 3 mm (dia.)

Pilha 2 x CR2032

Duração da pilha Cerca de 4000 horas de uso

Poupança de 
energia

1 min, 2 min (predefinição), 8 min, 60 
min. ou OFF

Ambiente de 
utilização

-20,0 a 50,0 °C (-4,0 a 122,0 °F)

Dimensões 165 x 45 x 24 mm

Peso 85 g

Proteção de 
permeabilidade 
do corpo

Classificação IP67

Guia operacional
• Puxe a sonda para ligar o termómetro.
• Cada vez que o termómetro é ligado, o ecrã apresenta “CAL” 

e, em seguida, “-0-”, indicando que a calibração de fábrica foi 
verificada e que o termómetro está pronto para ser utilizado. 

• Se o nível de carga da pilha está demasiado baixo, aparece a 
mensagem “BAt” no ecrã. Substitua as pilhas como indicado 

na secção de substituição das pilhas. Caso a mensagem “BAt” 
seja apresentada, contacte o Apoio a Clientes Hanna.

• Para uma precisão otimizada, recomenda-se que a extremidade 
da sonda esteja coberta no mínimo 2 cm. Não exceda o nível 
máximo de imersão de 7 cm. A temperatura será apresentada 
no ecrã, aguarde alguns segundos para que a leitura estabilize, 
antes de anotar o valor.

• A predefinição de poupança de energia para ficar inativo é 
de 2 minutos. Se o termómetro se mantiver numa posição 
estável durante esse tempo predefinido, entrará em modo 
de poupança de energia. Para sair do modo de poupança de 
energia, mova ou agite o termómetro.

• Empurre a sonda para o encaixe interior para desligar o 
termómetro.

Temperature unitLow battery indicator

LCD

Configuração do medidor
Para aceder ao Menu de definições, retire a tampa do 
compartimento das pilhas e prima o botão "Setup" que se encontra 
dentro do compartimento das pilhas.

Setup button

• Prima uma vez a tecla ON/OFF para alternar entre "°C" ou 
"°F". Prima por um período mais longo a tecla Setup para 
guardar a unidade de temperatura e continuar e continuar 
para a configuração do modo de inatividade.

• Prima uma vez a tecla Setup para alternar entre as definições 
de tempo de poupança de energia “d01”, “d02”, “d08”, 
“d60” (1, 2, 8, 60 minutos) ou “d--” (desativado). Prima por 
um período mais longo a tecla Setup para guardar o período de 
tempo selecionado e voltar ao ecrã de medição.

max. 160°

max. immersion level
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Substituição das pilhas
O termómetro possui um indicador de baixa carga de pilha. 
Quando a carga da pilha se está a esgotar, o indicador de baixa 
carga de pilha pisca.
Substitua as pilhas quando o indicador das pilhas estiver 
intermitente ou quando o Checktemp® 4 não se liga. 
1. Retire a tampa do compartimento das pilhas. 
2. Utilize uma chave de fendas pequena para retirar as pilhas. 
3. Insira as pilhas novas (CR2032 3V) observando a polaridade 

indicada. 
4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. 

Nota: As pilhas devem apenas ser substituídas num local seguro, 
usando o tipo de pilha especificado neste manual de 
instruções. As pilhas velhas devem ser eliminadas de 
acordo com os regulamentos locais.

Cuidados e manutenção
Para assegurar medições precisas, enxague o termómetro com 
água e seque-o antes de realizar medições. 
O termómetro não foi concebido para estar nos alimentos enquanto 
esses estão no forno ou grelhador.
Para limpar o termómetro, lave cuidadosamente a sonda com 
água quente e detergente, e nunca o mergulhe em água durante 
muito tempo, pois pode danificar o termómetro. Este produto pode 
ser colocado numa máquina de lavar louça apenas num ciclo de 
lavagem a frio. Se necessário, o termómetro pode ser desinfetado 
com álcool ou solução à base de cloro diluída; e bem enxaguado 
com água antes de ser utilizado.

Rastreio de problemas
Se são apresentados “CAL” e “Err”, ocorreu um erro interno. O 
termómetro pode estar a funcionar, mas não há garantia de que 
esteja a funcionar dentro das especificações de precisão prescritas.
Se é apresentado “---”, a ligação entre o sensor de medição e o 
corpo do medidor está partida.
Se é apresentado “ErF” ou “ErT” , ocorreu um erro na calibração.
Se é apresentado “ErA”, há um mau funcionamento no sensor de 
movimento.
Desligue e ligue o termómetro para repor as predefinições. Se o erro 
persistir, contacte o Apoio a Clientes Hanna Instruments.

Certificação
Todos os produtos Hanna 
Instruments estão em 
conformidade com as Diretivas CE.

Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos 

O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve 
ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de 
resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas 
Este produto contém pilhas, não as elimine 
juntamente com outros resíduos domésticos. 
Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos 
apropriado para reciclagem. A correta eliminação do produto 
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A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar 
o design, construção e aparência dos seus produtos sem 

aviso prévio.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é 
proibida  sem o consentimento por escrito do detentor dos 
direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 
02895, USA.

e das pilhas previne  Para obter mais informações, contacte o 
centro de tratamento de resíduos da sua área.

Recomendações de utilização
Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total 
adequação à sua aplicação específica e ao ambiente em que 
o vai usar. Qualquer alteração realizada pelo utilizador pode 
resultar na degradação do desempenho do termómetro. Para 
sua segurança e a do termómetro, não utilize nem armazene o 
termómetro em ambientes perigosos.

Garantia
O HI151  Checktemp® 4 possui garantia de um ano contra 
defeitos de fabrico e em materiais, desde que utilizado 
para o fim previsto e que se proceda à sua manutenção 
do modo indicado nas instruções. Esta garantia limita-se 
à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos 
resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de 
manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. 
Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna 
Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, 
data de aquisição, número de série e a natureza do problema. 
Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será 
notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o 
instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma 
autorização junto do Departamento de Assistência. Proceda 
depois ao envio, com todos os portes previamente pagos.


