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detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, antes de utilizar o 
medidor.
Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar 
o medidor corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.
Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para 
assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

Estimado cliente
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Retire o medidor da embalagem e examine-o cuidadosamente. Para obter assistência técnica, 
contacte a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.
Cada HI98199 é fornecido numa mala de transporte que inclui:
• HI829113 Sonda digital com cabo de 4 m
• HI700601 Solução de limpeza para uso geral
• HI7004 Solução padrão pH 4.01
• HI7007 Solução padrão pH 7.01
• HI920015 Cabo micro USB com 1,8 m 
• Copo de 100 ml (2 un.)
• Pilhas de 1,5V AAA (4 un.)
• Manual de instruções 
• Certificado de qualidade do instrumento
• Certificado de qualidade da sonda

Nota: Conserve a embalagem completa até ter a certeza que o equipamento funciona 
corretamente. Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem 
original, juntamente com os acessórios fornecidos.

2. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O HI98199 é um medidor compacto e versátil que pode monitorizar pH, EC e oxigénio dissolvido 
quando emparelhado com a respetiva sonda.
As principais características do HI98199 são:
• Reconhecimento automático da sonda ligada.
• Mensagens e avisos apresentados com clareza no LCD retroiluminado. 
• Memória de registo para até 45 000 amostras
• Uma teclaHELP dedicada para assistência em qualquer momento. 
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3. ESPECIFICAÇÕES

pH/mV
(HI829113 
Sonda de pH)

Gama 0,00 a 14.00 pH/±600,0 mV

Resolução 0,01 pH/0,1 mV

Precisão ±0,02 pH/±0,5 mV

Calibração Automática em um, dois, ou três pontos, com cinco padrões 
memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou um 
padrão personalizado

EC
Sonda de EC 
HI763093 

Gama 0 a 200 mS/cm

Resolução Manual: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 
1 mS/cm
Automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm de 
10.00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100,0 a 200,0 mS/cm
mS/cm automática: 0,001 mS/cm desde 0,000 a 9,999 mS/
cm; 0,01 mS/cm desde 10.00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm 
desde 100,0 a 200,0 mS/cm

Precisão ±1,5% da leitura ou ±2 µS/cm, o que for maior

Calibração Calibração automática a um ponto, com 6 soluções padrão (84 
µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/
cm, 111,8 mS/cm) ou ponto personalizado

TDS
Sonda de EC 
HI763093 

Gama Gama 0,0 a 200,0 ppt (g/L); (o valor máximo depende do fator 
de TDS)

Resolução Manual: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 
ppt (g/L); 1 ppt (g/L)
Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0,01 
ppt (g/L) de 10.00 a 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0 
a 200,0 ppt (g/L)
ppt (g/L) automática: 0,001 ppt (g/L) de 0,000 a 9,999 
ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 a 99,99 ppt (g/L);  
0,1 ppt (g/L) de 100,0 a 200,0 ppt (g/L)

Precisão Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L) o que for maior

Calibração Baseada calibração de condutividade
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Sonda de EC 
HI763093 

Gama 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000,0 kΩ•cm; 0 a 1,0000 
MΩ•cm

Resolução 1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm

Calibração Baseada calibração de condutividade

Salinidade
Sonda de EC 
HI763093 

Gama 0,00 a 70.00 PSU

Resolução 0,01 PSU

Precisão ±2% da leitura ou ±0,01 PSU, o que for maior

Calibração Baseada calibração de condutividade

Água do mar σ
Sonda de EC 
HI763093 

Gama 0,0 a 50,0 σt, σ0, σ15

Resolução 0,1 σt, σ0, σ15

Precisão ±1 σt, σ0, σ15

Calibração Baseada calibração de condutividade

Oxigénio 
dissolvido
Sonda de OD 
HI764103 

Gama 0,0 a 500,0%; 0,00 a 50.00 ppm (mg/L)

Resolução 0,1%; 0,01 ppm (mg/L)

Precisão 0,0 a 300,0%: ±1,5% da leitura ou ±1,0%, o que for maior 
300,0 a 500,0%: ±3% da leitura 
0,00 a 30,00 ppm (mg/l) Precisão ±1,5% da leitura ou 
±0,10 ppm (mg/L), o que for maior
30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% da leitura

Calibração Automática em um ou dois pontos a 0, 100% ou um ponto 
personalizado

Pressão 
atmosférica
Sonda de OD 
HI764103 

Gama 450 a 850 mmHg; 
17.72 a 33.46 in Hg; 600,0 a 1133.2 mbar; 
8.702 a 16.436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 
60.00 a 113.32 kPa

Resolução 0,1 mmHg; 0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 
0,01 kPa

Precisão ± 3 mmHg até ±15 °C da temperatura durante da calibração

Calibração Automática num ponto personalizado
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ESPECIFICAÇÕES

Temperatura Gama -5.00 a 55.00 °C; 23.00 a 131,00 °F; 268.15 a 328.15 K

Resolução 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K

Precisão ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K

Calibração Automática num ponto personalizado

Especificações 
adicionais

Compensação 
da 
temperatura

Automática desde -5 a 55 °C (23 a 131 °F)

Memória de 
registo

45 000 registos (registo contínuo ou registo a pedido)

Intervalo de 
registo

De 1 segundo até 3 horas

Ligação com o 
computador

Via USB (com software Hanna para computador)

Ambiente de 
utilização

0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 100% IP67

Tipo/Duração 
da pilha

Pilhas de 1,5V AA (4)/cerca de 400 horas de uso contínuo sem 
retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Dimensões/
Peso

185,0 x 93,0 x 35.2 mm /400 g
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VISTA FRONTAL VISTA DE CIMA

HHII9988119999
pH     EC     DO   

1. Mostrador LCD Gráfico
2. Indicador do nível da pilha
3.  Prima a tecla de função para realizar a função indicada no LCD por cima da respetiva tecla.
4.  Tecla para ligar/desligar
5.  Prima para ligar e desligar a retroiluminação
6. Teclado alfanumérico

7.  Prima para mover para baixo num menu ou num ecrã de ajuda.

8.  Prima para visualizar o ecrã de ajuda.
9.  Prima para sair para o ecrã atual.

10. Teclas de opção virtuais. Prima as teclas de função no teclado para realizar a ação.
11. Conector DIN para elétrodo
12. Conector mini USB
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OPERAÇÕES GERAIS
5. OPERAÇÕES GERAIS

5.1. SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
Para substituir as pilhas, siga os seguintes passos:

1. Desligue o instrumento.
2. Retire os 4 parafusos na traseira do instrumento para abrir o compartimento das pilhas.
3. Remova as pilhas velhas.
4. Insira 4 pilhas novas de 1,5V AA no compartimento das pilhas, tendo em atenção à sua correta 

polaridade.
5. Volte a fechar o compartimento das pilhas, aparafusando os 4 parafusos.
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A duração das pilhas do medidor HI98199 depende da utilização da sonda, da retroiluminação e 
intervalo de registo. A utilização da retroiluminação consome a maior parte da energia. 

pH OD EC

Retroiluminação OFF, registo 1 seg. 380 horas 380 horas 320 horas

Retroiluminação OFF, registo 4 min 500 horas 500 horas 410 horas

Retroiluminação OFF, registo 10 min 550 horas 550 horas 420 horas

Retroiluminação ON, registo 4 min 50 horas 52 horas 42 horas

Retroiluminação ON, registo 10 min 55 horas 56 horas 45 horas

5.2. LIGAR A SONDA
Ligue o sensor apropriado ao conector DIN no topo do instrumento. O medidor deteta automaticamente 
o sensor conectado quando o medidor é ligado.
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OPERAÇÕES GERAIS
5.3. LIGAR O MEDIDOR 
Ligue o instrumento, premindo a tecla On/Off. Ao ligar-se, o mostrador apresenta o logo da Hanna 
Instruments, nome do medidor e versão do equipamento.
Se está conectada uma sonda, o medidor apresenta o estado da sonda. O ecrã de estado da sonda 
identifica a sonda e permite aceder aos menus dos parâmetros ou medição.

5.4. MODO DE MEDIÇÃO
Durante o modo de medição, o HI98199 irá medir os dados para todos parâmetros ativos em 
simultâneo.
• Selecione o número de parâmetros que pretende que sejam apresentados no ecrã ao mesmo 

tempo, prima a tecla alfanumérica correspondente (por exemplo, para 2 parâmetros, prima o 
número 2). O medidor redimensionará automaticamente a letra.

• Use as teclas / para navegar através dos parâmetros ativos.

  

HI829113 Sonda de pH   HI763093 Sonda de EC   HI764103 Sonda de OD
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6.1. SONDA DE pH (HI829113)
• Remova tampa de proteção. Não se alarme se existirem depósitos de sal, isso é normal. Enxague 

a sonda com água.
• Agite o elétrodo como o faria com um termómetro de vidro para eliminar quaisquer bolhas de ar 

dentro do bolbo de vidro.
• Se o bolbo e/ou junção estão secas, mergulhe o elétrodo na solução de armazenamento HI70300, 

durante 30 minutos, no mínimo. Enxague com água.
• Calibre antes de utilizar.
• Quando o elétrodo não está a ser utilizado, adicione algumas gotas de solução de armazenamento 

HI70300 na tampa de proteção e volte a colocar a tampa. Para assegurar uma resposta rápida, o 
bolbo de vidro e a junção devem ser mantidos húmido e não permitir que sequem.
Nota: Nunca armazene o elétrodo em água destilada ou desionizada.

6.2. SONDA DE OD (HI764103)
A HI764103 é expedida seca. Para hidratar a sonda e a preparar para a utilização:
• Remova a tampa preta e vermelha. Esta tampa é utilizada apenas para fins de transporte e pode 

ser eliminada.
• Insira o O-ring na membrana.
• Enxague a membrana sobresselente (HI76409A) com eletrolítica enquanto a agita cuidadosamente. 

Volte a encher com eletrolítica limpa.
• Bata cuidadosamente com a membrana sobre uma superfície, assegurando-se que não permanecem 

presas bolhas de ar. Para evitar danificar a membrana, não a toque com os seus dedos.
• Com o sensor voltado para baixo, desaperte a tampa da no sentido inverso ao dos ponteiros do 

relógio até ao fim da rosca. Alguma solução eletrolítica transbordará.
O mesmo procedimento é utilizado para substituir a solução eletrolítica mensalmente e a membrana 
a cada 2 meses.

6.3. SONDA DE OD (HI763093)
Enxague a sonda com água limpa depois de realizar as medições. Se é necessária uma maior limpeza, 
retire a manga da sonda e limpe-a com um pano ou um detergente não abrasivo. Assegure-se de que 
volta a inserir a manga na sonda adequadamente e na direção correta. Após limpar a sonda, volte a 
calibrar o instrumento 
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7. MENU DE DEFINIÇÕES DE PARÂMETRO
Prima Menu para entrar no menu de definições.

Desde o menu principal, use as teclas / para selecionar Parameter Setup (Definições de 
parâmetros) e, em seguida, depois prima Select (Selecionar).
Serão indicadas as seguintes opções:

7.1. SELEÇÃO DE PARÂMETROS
A partir do menu de definições de parâmetros, use as teclas / para selecionar a opção Select 
parameters (Selecionar parâmetros) e, em seguida, prima Select.
Os parâmetro disponíveis variam dependendo da sonda conectada. Use as teclas / para 
navegar através do menu. Prima a tecla virtual direita para ativar ou desativar um parâmetro, ou a 
tecla virtual esquerda para ativar ou desativar todos os parâmetros. Uma caixa selecionada significa 
que o parâmetro está ativo.

Aviso: Se os parâmetros selecionados são modificados, os registos da sonda anteriormente 
guardados serão atualizados.

HI829113 Sonda digital de pH
Parâmetros: mV pH, pH, temperatura, pressão atm.

HI763093 Sonda digital de EC
Parâmetros: Condutividade, condutividade absoluta, resistividade, TDS, salinidade, água 
do mar, temperatura, pressão atm.
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Parâmetros: % de saturação de OD, concentração de OD, temperatura, pressão atm.

Nota: Se a proteção por palavra-chave está ativada, é necessário introduzir a palavra-chave 
antes de quaisquer parâmetros poderem ser modificados.

7.2. UNIDADES DE PARÂMETRO
A partir do menu de definições de parâmetros, use as teclas / para selecionar a opção de 
Parameter Units (Unidades de parâmetro) e, em seguida, prima Select.

As unidades de parâmetro disponíveis variam dependendo da sonda conectada.
UNIDADE DE TEMPERATURA
Opção: °C, °F ou K
Prima a tecla funcional para selecionar a unidade de temperatura desejada.

UNIDADE DE PRESSÃO
Opção: psi, mmHg, inHg, mbar, atm ou kPA
Prima a tecla Modify (Modificar) para alterar a unidade de pressão. Utilize as teclas de setas / 
para selecionar a unidade de pressão. Prima Select (Selecionar) para confirmar ESC (Sair) para 
voltar ao menu sem guardar as alterações.
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UNIDADE DE TDS (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: ppm-ppt ou mg/L-g/L
Prima a tecla de função para selecionar a unidade de TDS desejada.

UNIDADE DE RESISTIVIDADE (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: MΩ•cm, Ω•cm, ou KΩ•cm
Prima a tecla de função para selecionar a unidade de resistividade desejada.

UNIDADE DE σ DA ÁGUA DO MAR (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: σt, σ0 e σ15 
Prima a tecla de função para selecionar a unidade desejada.
A medição é calculada a partir da medição de condutividade e depende da pressão da água, 
temperatura e salinidade. Os utilizadores podem selecionar a temperatura referência: t (temperatura 
atual), 0 (0 °C) ou 15 (15 °C).

UNIDADE DE RESOLUÇÃO DE EC (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: Auto, Auto mS/cm, 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm ou 1 mS/cm
Prima a tecla Modify para alterar a resolução de EC. Utilize as teclas de setas / para selecionar 
a resolução. Prima Select (Selecionar) para confirmar ESC (Sair) para voltar ao menu sem guardar 
as alterações.
“Auto” permite que o medidor escolha automaticamente a gama para otimizar a medição.
Auto mS/cm: o medidor escolhe automaticamente a gama para otimizar a medição. As leituras serão 
apenas em mS/cm.
1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm ou 1 mS/cm, o medidor indicará a medição com 
a resolução selecionada.
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UNIDADE DE RESOLUÇÃO DE EC ABSOLUTA (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: Auto, Auto mS/cm, 1µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm
Prima a tecla Modify para alterar o valor. Utilize as teclas de setas / para selecionar o valor. 
Prima Select (Selecionar) para confirmar ESC (Sair) para voltar ao menu sem guardar as alterações.
A condutividade absoluta indica a medição de condutividade sem compensação da temperatura. 
É adicionada uma letra “A” à unidade de medição para indicar que não possui compensação da 
temperatura. 

UNIDADE DE RESOLUÇÃO DE TDS (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: Auto, Auto ppt, 1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt, 1 ppt
Prima a tecla Modify para alterar a resolução de TDS. Utilize as teclas de setas / para selecionar 
a resolução. Prima Select (Selecionar) para confirmar ESC (Sair) para voltar ao menu sem guardar 
as alterações.
Auto permite que o medidor escolha automaticamente a gama para otimizar a medição.
Auto ppt permite que o medidor escolha automaticamente a gama para otimizar a medição. As 
leituras serão apenas em ppt.
1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt ou 1 ppt ,o medidor indicará a medição com a resolução 
selecionada.

UNIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE OD (SONDA DE OD HI764103 APENAS)
Opção: ppm ou mg/L
Prima a tecla de função para selecionar a unidade de medição de oxigénio dissolvido desejada.
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7.3. COEFICIENTES DE PARÂMETRO (sondas de EC e OD apenas)
A partir do menu de definições de parâmetros, use as teclas / para selecionar a opção de 
Parameter coefficients (Coeficientes de parâmetro) e, em seguida, prima Select.

Aviso: Os registos da sonda anteriormente guardados serão atualizados com os coeficientes 
selecionados.

TEMPERATURA REFERÊNCIA DE EC (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: 25 °C ou 20 °C
Prima a tecla funcional para selecionar a temperatura referência de EC.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE EC (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: 0,00 a 6.00 %/°C
Para amostras de água doce, o coeficiente de temperatura é de aproximadamente 1,90 %/°C. Se 
o atual coeficiente de temperatura da amostra é conhecido, prima Modify para aceder ao ecrã de 
EC temp. coeff. (Coeficiente de temperatura de EC). Utilize o teclado alfanumérico para introduzir o 
valor, prima Accept para guardar ou ESC para regressar ao menu.

FATOR DE TDS (SONDA DE EC HI763093 APENAS)
Opção: 0,00 a 1,00
Os TDS são calculados a partir da condutividade da solução, com base na seguinte equação:

O fator de TDS típico para soluções iónicas fortes é 0,50, enquanto para soluções iónicas fracas (ex.: 
fertilizantes) é 0,70.
Prima Modify para aceder ao ecrã TDS fator (Fator de TDS). Utilize o teclado alfanumérico para 
introduzir o valor, prima Accept para guardar ou ESC para regressar ao menu.
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SALINIDADE (SONDA DE OD HI764103 APENAS)
Opção: 0,00 a 70.00 PSU
Prima Modify para aceder ao ecrã Salinity (Salinidade). Utilize o teclado alfanumérico para 
introduzir o valor, prima Accept para guardar ou ESC para regressar ao menu.

7.4. MÉDIA
A partir do menu de definições de parâmetros, use as teclas / para selecionar a opção de 
Averaging (Calcular média) e, em seguida, prima Select. 

 

Opção: 1 a 20 leituras
Prima Modify para aceder ao ecrã Averaging. Utilize o teclado alfanumérico para introduzir o valor, 
prima Accept para guardar ou ESC para regressar ao menu.
A média é um filtro de software utilizado para minimizar os ruídos do sensor e fornecer uma leitura 
mais estável. A média é particularmente útil para obter uma leitura representativa de uma corrente 
de água. A média afetará todas as medições. As leituras são realizadas a cada 1 segundo e quando 
efetuar o registo da primeira amostra, este será atrasado por alguns segundos se estiver a utilizar o 
cálculo de média.
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8. CALIBRAÇÃO
Prima Menu para aceder ao menu principal, use as teclas / para selecionar Calibration 
(Calibração) e, em seguida, depois prima Select.

8.1. CALIBRAÇÃO DE SONDA DE pH (HI829113)
Todos os dados de calibração são armazenados na sonda, permitindo às sondas serem ligadas a 
diferentes medidores sem necessitar de recalibração.
Calibre o instrumento com frequência, especialmente se é necessária uma grande precisão. Podem 
ser necessárias calibrações mais frequentes dependendo do tipo de amostra que é testada, como as 
amostras de água turvas biologicamente ativas, que requerem limpezas e calibrações mais frequentes 
do que as águas mais límpidas.
A sonda deve ser calibrada novamente:
• Sempre que se substitua a sonda.
• Como mínimo, uma vez por semana.
• Após a realização de testes em amostras agressivas.
• Após limpar o sensor.
• Se a mensagem “Outside Cal Range” pisca durante a medição (a medição está fora da gama da 

atual calibração).
• Se ativada, será apresentada a mensagem de expiração da calibração “CAL DUE” (Calibração 

necessária)
CALIBRAÇÃO DE pH
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de pH e, 
em seguida, prima Select. 

 

Calibrate pH (Calibrar pH) permite efetuar uma nova calibração usando até 3 padrões. Quando é 
realizada uma calibração em três pontos, os dados existentes são substituídos. Uma calibração a 1 ou 
2 pontos utilizará dados de calibração existentes, se disponíveis. Use as teclas   para selecionar 
Calibrate pH (Calibrar pH) e, em seguida, prima Select.
PREPARAÇÃO:
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ÃO Coloque pequenas quantidades das soluções padrão em copos graduados limpos. Se possível, utilize 
copos de plástico para minimizar as interferências eletromagnéticas (EMC). Para obter uma calibração 
precisa e minimizar a contaminação cruzada, utilize dois copos para cada solução padrão; um para 
enxaguar o elétrodo e o outro para a calibração.
PROCEDIMENTO
O valor de pH medido é indicado, em conjunto com a temperatura e o valor do padrão, no segundo 
nível. 
• Para alterar o valor padrão, prima Cal. Point (Ponto de calibração), use as teclas / para 

selecionar o novo padrão, prima Select para utilizar o valor selecionado.
• Mergulhe a ponteira o elétrodo de pH a aproximadamente 3 cm de profundidade na solução de 

enxaguamento do primeiro padrão e agite cuidadosamente.
• Mergulhe a ponteira o elétrodo de pH a aproximadamente 3 cm de profundidade na solução do 

primeiro padrão e agite cuidadosamente. É indicada a mensagem “Not Ready” (Não está pronto).

• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 
indicar a mensagem “Pronto”.

• Prima Confirm (Confirmar) para aceitar o ponto de calibração.
• Para guardar uma calibração em 2 pontos, prima ESC após ser confirmado o padrão de calibração.
• Repita os passos acima para adicionar um segundo ou terceiro ponto à calibração. 
• Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração).
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.
CALIBRAÇÃO DE PADRÃO PERSONALIZADO
Para selecionar o padrão personalizado:
• Prima Cal. Point e, de seguida Custom (Personalizado).
• Use o teclado alfanumérico para inserir o valor na temperatura atual e, em seguida, prima Accept 

(Aceitar).
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Nota: O padrão personalizado apenas pode ser utilizados como o primeiro ponto de calibração.

MENSAGENS DE ERRO DE CALIBRAÇÃO DE PH
Se o medidor não aceita um ponto de calibração pH, é indicada uma mensagem curta para indicar 
a possível origem do erro.

 

 

Os problemas que surgem durante a calibração podem ter origens diferentes: o sensor, temperatura 
da medição, soluções padrão, etc. Deve ser prestada especial atenção aos sintomas do problema, pois 
estes podem ser úteis para localizar a fonte do problema.
• “Input out of scale" (Entrada fora da escala): o valor de pH está fora de gama. O sensor de pH 

pode ter que ser substituído.
• “Check sensor” (Verifique o sensor): o elétrodo pode estar partido, muito sujo ou o utilizador 

tentou calibrar o mesmo valor padrão duas vezes.
• “Wrong buffer” (Padrão errado): a leitura de pH indicada está demasiado longe do valor padrão 

selecionado. Isto é frequentemente visto imediatamente após ser completada um calibração de 
padrão mas antes do sensor de pH ser movido para o próximo padrão. Verifique se foi selecionado 
o correto padrão de calibração.

• “Invalid temperature” (Temperatura inválida): a temperatura padrão está fora da gama aceitável.
• “Wrong buffer”/“Contaminated buffer”/“Check electrode” (Padrão errado/Padrão contaminado/

Verificar o sensor): o padrão está contaminado ou o sensor está partido ou muito sujo.
• “Check sensor”/“Clean sensor” (Verificar o sensor/Limpar o sensor): o elétrodo está partido ou 

muito sujo.
• “Wrong”/“Clear old calibration” (Errado/Limpar calibração antiga”: condição de slope errónea. 

Estas mensagens aparecem se a diferença de slope entre a atual e a anterior calibração excede 
a janela de slope (80% a 110%). Prima a tecla Clear (Limpar) para apagar os dados antigos e 
continue o procedimento de calibração, ou prima ESC para sair do modo de calibração pH.

REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
Quando se utiliza uma nova sonda, algumas das mensagens de aviso e de erro baseiam-se na 
calibração anterior. A reposição das predefinições de fábrica apagará a calibração do utilizador e 
reporá a calibração predefinida em fábrica. Use as teclas   para selecionar Restore factory 
calib. (Repor calibração de fábrica) e, em seguida, prima Select. 
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ÃO 8.2. CALIBRAÇÃO DE SONDA DE OD (HI764103)
Calibre o instrumento com frequência, especialmente se é necessária uma grande precisão. Podem 
ser necessárias calibrações mais frequentes dependendo do tipo de amostra que é testada, como as 
amostras de água turvas biologicamente ativas, que requerem limpezas e calibrações mais frequentes 
do que as águas mais límpidas.
A sonda deve ser calibrada novamente:
• Sempre que membrana ou a sonda é substituída.
• Como mínimo, uma vez por semana.
• Após a realização de testes em amostras agressivas.
• Após limpar o sensor.
• Se a mensagem “Outside Cal Range” pisca durante a medição (a medição está fora da gama da 

atual calibração).
• Se ativada, será apresentada a mensagem de expiração da calibração “CAL DUE” (Calibração 

necessária)
Recomenda-se calibrar o oxigénio dissolvido no local da medição para evitar alterações na altitude e 
na pressão barométrica. 

Nota: Se a % de saturação OD está calibrada, a gama de concentração de OD também estará 
calibrada e vice versa.

% DE SATURAÇÃO OD
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção Dissolved 
oxygen (Oxigénio dissolvido) e, em seguida, prima Select.

 

• Para alterar o ponto de calibração, prima Cal. Point (Ponto de calibração), use as teclas / 
para selecionar o novo valor, prima Select para utilizar o valor selecionado.

• Para calibrar a 100 %, encha o copo de calibração com aproximadamente 4 mm de água e 
aperte-o à sonda. A membrana não deve estar molhada.

• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 
indicar a mensagem “Pronto”.

• Prima Accept para aceitar o ponto de calibração. 
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• Para guardar uma calibração em 2 pontos, prima ESC após ser confirmado o ponto de calibração. 
• Mergulhe a sonda em solução zero oxigénio HI7040 e agite cuidadosamente durante 2 a 3 

minutos. É indicada a mensagem “Not Ready” (Não está pronto).
• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 

indicar a mensagem “Pronto”. 
• Prima Confirm (Confirmar) para aceitar o ponto de calibração.
• Prima OK para voltar ao menu de calibração.
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.

Nota: O utilizador pode efetuar uma calibração a um só ponto premindo ESC após o primeiro 
ponto ser aceite. Se a entrada OD não se encontra dentro da gama aceitável, a mensagem 
Invalid input (Entrada inválida) é indicada.

CALIBRAÇÃO DE % DE SATURAÇÃO PERSONALIZADA NUM PONTO
Para selecionar o valor personalizado: 
• Prima Cal. Point e, de seguida Custom (Personalizado). 
• Será apresentada uma caixa de texto. Use o teclado alfanumérico para inserir o valor e, em 

seguida, prima Accept (Aceitar). 
Nota: Quando se utiliza um ponto de calibração personalizado, apenas está disponível a 
calibração a um ponto.

CONCENTRAÇÃO DA SONDA DE OD (HI764103)
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de 
concentração deDO (OD) e, em seguida, prima Select.

• A partir do menu de calibração OD , selecione a opção “DO concentration” (Concentração OD), 
insira a concentração conhecida. Permita que o sensores alcancem o equilíbrio térmico com a 
solução. Se possível, misture ou agite para manter a solução fresca na frente da membrana e 
prima OK.

• Quando a leitura está estável, o temporizador de estabilidade entrará em contagem decrescente e 
Confirm (Confirmar) aparecerá. Prima Confirm para aceitar o valor.

• Quando as mensagens “Storing” (A guardar) e “Calibration completed” (Calibração completa) 
aparecem, a calibração está concluída. Para voltar ao menu de calibração, prima OK.
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ÃO • Para voltar ao menu principal, prima ESC duas vezes.
REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
Quando se utiliza uma nova sonda ou membrana de OD, algumas das mensagens de aviso baseiam-
se na calibração anterior. A reposição das predefinições de fábrica apagará a calibração do utilizador 
e reporá a calibração predefinida em fábrica. Use as teclas   para selecionar Restore factory 
calib. (Repor calibração de fábrica) e, em seguida, prima Select.
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8.3. CALIBRAÇÃO DE SONDA DE EC (HI763093)
Calibre o instrumento com frequência, especialmente se é necessária uma grande precisão. Podem 
ser necessárias calibrações mais frequentes dependendo do tipo de amostra que é testada, como as 
amostras de água turvas biologicamente ativas, que requerem limpezas e calibrações mais frequentes 
do que as águas mais límpidas.
A sonda deve ser calibrada novamente:
• Sempre que se substitua a sonda.
• Como mínimo, uma vez por semana.
• Após a realização de testes em amostras agressivas.
• Após limpar o sensor.
• Se a mensagem “Outside Cal Range” pisca durante a medição (a medição está fora da gama da 

atual calibração).
• Se ativada, será apresentada a mensagem de expiração da calibração “CAL DUE” (Calibração 

necessária)
Antes de efetuar uma calibração de condutividade inspecione a existência no sensor de EC sensor 
de resíduos ou bloqueios. Os elétrodos de EC encontram-se no interior de dois pequenos canais 
localizados no fundo do sensor condutividade. Limpe usando a escova pequena no estojo de 
manutenção da sonda. Enxague com água antes da calibração.
CONDUTIVIDADE
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de 
Conductivity (Condutividade) e, em seguida, prima Select. 

 

• Coloque pequenas quantidades das soluções a calibração em copos limpos. Para minimizar a 
contaminação cruzada, use dois copos: o primeiro ara enxaguar o sensor e o segundo para a 
calibração.

• Para alterar o ponto de calibração, prima Cal. Point, use as teclas / para selecionar o novo 
padrão, prima Select para utilizar o valor selecionado.

• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de enxaguamento de calibração e mova-o cuidadosamente 
para cima e para baixo para encher os canais do sensor de EC com solução.

• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de calibração, bata cuidadosamente no elétrodo para 
eliminar bolhas de ar. É indicada a mensagem “Not Ready” (Não está pronto).

• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 
indicar a mensagem “Pronto”. 

• Prima Confirm (Confirmar) para aceitar o ponto de calibração.
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ÃO • Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração). 
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.
PONTO DE CALIBRAÇÃO PERSONALIZADO
Para selecionar o valor personalizado: 
• Prima Cal. Point e, de seguida Custom (Personalizado). 
• Será apresentada uma caixa de texto. Use o teclado alfanumérico para inserir o valor e, em 

seguida, prima Accept (Aceitar).
CONDUTIVIDADE ABSOLUTA
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de Absolute 
Conductivity (Condutividade absoluta) e, em seguida, prima Select. 

• Será apresentada uma caixa de texto. Use o teclado alfanumérico para inserir o valor e, em 
seguida, prima Accept (Aceitar).

• Coloque pequenas quantidades das soluções a calibração em copos limpos. Para minimizar a 
contaminação cruzada, use dois copos: o primeiro ara enxaguar o sensor e o segundo para a 
calibração.

• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de enxaguamento de calibração e mova-o cuidadosamente 
para cima e para baixo para encher os canais do sensor de EC com solução.

• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de calibração, bata cuidadosamente no elétrodo para 
eliminar bolhas de ar. É indicada a mensagem “Not Ready” (Não está pronto).

• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 
indicar a mensagem “Pronto”. 

• Prima Confirm (Confirmar) para aceitar o ponto de calibração.
• Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração).
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.
SALINIDADE
As soluções com valores PSU conhecidos pode ser utilizadas para calibrar o sensor.
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de Salinity 
(Salinidade) e, em seguida, prima Select. 
• Será apresentada uma caixa de texto. Use o teclado alfanumérico para inserir o valor e, em 

seguida, prima Accept (Aceitar).
• Coloque pequenas quantidades das soluções a calibração em copos limpos. Para minimizar a 

contaminação cruzada, use dois copos: o primeiro ara enxaguar o sensor e o segundo para a 
calibração.
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• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de enxaguamento de calibração e mova-o cuidadosamente 

para cima e para baixo para encher os canais do sensor de EC com solução.
• Mergulhe o elétrodo de EC na solução de calibração, bata cuidadosamente no elétrodo para 

eliminar bolhas de ar. É indicada a mensagem “Not Ready” (Não está pronto).
• Uma vez estabilizada, a leitura o temporizador iniciará a contagem decrescente até o mostrador 

indicar a mensagem “Pronto”. 
• Prima Confirm (Confirmar) para aceitar o ponto de calibração.
• Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração). 
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.

REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
Quando se utiliza uma nova sonda de EC, algumas das mensagens de aviso baseiam-se na calibração 
anterior. A reposição das predefinições de fábrica apagará a calibração do utilizador e reporá a 
calibração predefinida em fábrica. Use as teclas   para selecionar Restore factory calib. (Repor 
calibração de fábrica) e, em seguida, prima Select.

8.4. CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA
A sonda é calibrada em fábrica para as leituras da temperatura. O utilizador pode efetuar uma 
calibração da temperatura a um ponto ou restaurar a calibração de fábrica.
Este procedimento requer um instrumento de medição da temperatura para referência.
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas / para selecionar a opção de 
Temperature (Temperatura) e, em seguida, prima Select. 

 

• Insira a sonda num banho isotérmico com o instrumento referência e permita que a sonda alcance 
um equilíbrio térmico.

• Use o teclado para introduzir a temperatura conhecida e depois prima Accept para confirmar.

• O temporizador de estabilidade entrará em contagem decrescente e a mensagem “Ready” e 
Confirm serão indicadas.
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ÃO • Prima Confirm para guardar o ponto de calibração.
• Após a confirmação, as mensagens “Storing” e “Calibration completed” são indicadas.
• Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração).
• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.
REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
A reposição das predefinições de fábrica apagará a calibração do utilizador e reporá a calibração 
predefinida em fábrica. Use as teclas   para selecionar Restore factory calib. (Repor calibração 
de fábrica) e, em seguida, prima Select.

8.5. CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA
O HI98199 é calibrado em fábrica para pressão atmosférica. O utilizador pode efetuar uma calibração 
a um ponto ou restaurar a calibração de fábrica.
A partir do menu Calibration (Calibração), use as teclas /para selecionar Atm. Pressure 
(Pressão atmosférica) e, em seguida, prima Select. 

 

• Selecione a opção Custom pressure (Pressão personalizada).
• Use o teclado para introduzir o valor conhecido do medidor de referência e depois prima Accept 

para confirmar.

• O temporizador de estabilidade iniciará a contagem decrescente e as mensagens “Ready” e 
Confirm serão indicadas. Prima Confirm para guardar o ponto de calibração.

• Após a confirmação, são indicadas as seguintes mensagens: “Armazenando” e “Calibração 
completa”.

• Prima Measure (Medição) para voltar ao ecrã de medição.
• Prima OK para voltar ao menu Calibration (Calibração).
REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
A reposição das predefinições de fábrica apagará a calibração do utilizador e reporá a calibração 
predefinida em fábrica. Use as teclas   para selecionar Restore factory calib. (Repor calibração 
de fábrica) e, em seguida, prima Select.
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9. DEFINIÇÕES DO SISTEMA
Prima Menu para aceder ao menu principal, use as teclas / para selecionar System setup 
(Definições do sistema) e, em seguida, prima Select. 

9.1. CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR
A partir do menu de definições do sistema, use as teclas / para selecionar a opção de Meter 
setup (Definições do sistema) e, em seguida, prima Select.

Nota: Se a proteção por palavra-chave está ativada, é necessário introduzir a palavra-chave antes 
de quaisquer definições poderem ser modificadas.

HORA
Prima Modify e defina a hora usando o teclado alfanumérico. 

Prima Accept para guardar a hora. Quando usar o formato de 12 horas, prima A ou P no teclado, para 
AM ou PM, , após definir a hora.
FORMATO DE HORA
Opção: AM/PM ou 24 horas
Prima Format para selecionar o formato de tempo desejado.
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A DATA
Prima Modify e defina a data usando o teclado alfanumérico.
Prima Accept para guardar a data.
FORMATO DE DATA
Opção: DD/MM/AAAA; MM/DD/AAAA; AAAA/MM/DD; AAAA-MM-DD; MM-DD-AAAA, ou 
DD-MM-AAAA
Prima Format para selecionar o formato de data desejado.

DESLIGAR AUTOMÁTICO
Opção: Não utilizado (desativado), 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 minutos

Se ativado, o medidor entra em modo inativo após o período definido se estiver a serem executados 
registos e o intervalo de registo for de 30 segundos pelo menos. Prima Wake Up para reativar o 
mostrador.

 

SOM DAS TECLAS
Opção: Ativar ou Desativar
Se ativo, é emitido um sinal acústico cada vez que é pressionada uma tecla. Uma caixa selecionada 
indica que esta função foi ativada.
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SOM DE ERRO
Opção: Ativar ou Desativar
Se ativo, é emitido um sina acústico cada vez que é pressionada uma tecla incorreta. Uma caixa 
selecionada indica que esta função foi ativada.

SEPARADOR DECIMAL
Opção: Vírgula (,) ou ponto final (.)
Prima a tecla de função para selecionar o separador decimal desejado.
O separador decimal é utilizado no ecrã de medição e nos ficheiros CSV.

CONTRASTE DO LCD
Opção: 0 a 15
Prima tecla Modify (Modificar) para alterar o contraste do ecrã.
Utilize as teclas / para alterar o nível de contraste. Prima Accept para guardar os novos valores.

INTENSIDADE DA RETROILUMINAÇÃO DO LCD
Opção: 0 a 10
Prima a tecla Modify para alterar a intensidade da retroiluminação.
Utilize as teclas / para alterar o nível. Prima Accept para guardar os novos valores.
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A PALAVRA-PASSE DO MEDIDOR
A palavra-passe do medidor protege contra alterações às configurações não autorizadas e perda de 
dados. Quando ativada, muitas das definições e funções não podem ser modificadas ou alteradas 
sem introduzir a palavra-passe correta. Uma vez introduzida, a palavra-passe não será novamente 
necessária até que o medidor seja ligado novamente.
Para ativar a palavra-passe proceda como descrito:

1. Selecione “Meter Password” e prima Modify.
2. Introduza a palavra-passe desejada a (6 dígitos) na caixa de texto e prima Accept. Enquanto 

digita, os caracteres são mascarados com um símbolo “*” (asterisco).

3. Volte a introduzir a palavra-passe. Prima Accept para confirmar.
4. O medidor volta ao menu de configuração do medidor. A caixa de seleção correspondente à 

palavra-passe do medidor está selecionada.
Para desativar a proteção por palavra-passe, selecione “Meter Password” e prima Modify,, introduza 
a palavra-passe e depois prima Disable (Desativar). “Sem password” aparece numa caixa de texto. 
Prima Accept para confirmar.
ID DO MEDIDOR
Opção: até 14 caracteres
Esta opção é utilizada para definir a ID do instrumento (número de identificação). Prima a tecla 
Modify para aceder ao ecrã de ID do medidor.
Use o teclado alfanumérico para introduzir a ID da medidor. Prima a tecla Accept (Aceitar) para 
confirmar o valor ou ESC para voltar ao menu de Definições sem guardar.

IDIOMA
Prima a tecla Modify para alterar o idioma. Utilize as teclas   para selecionar o idioma 
pretendido. 
Por favor contacte a Hanna para obter informações dos idiomas disponíveis.
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DEFINIÇÕES DO SISTEM
A

REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA
Esta função restaura as configurações de medições para os seus valores de fábrica originais. Isto inclui 
unidades de medição, coeficientes, outras configurações de medição e todos os dados registados.

• Selecione “Restore factory settings” (Repor config. de fábrica) e prima Select.
• O medidor pedirá para confirmar. Prima Yes (Sim) para confirmar ou No (Não) para sair.

9.2. CONFIGURAÇÃO DA SONDA
A partir do menu de definições do sistema, use as teclas / para selecionar a opção de Probe 
setup (Definições da sonda) e, em seguida, prima Select.

ID DA SONDA
Opção: até 14 caracteres
Esta opção é utilizada para definir a ID da sonda (número de identificação). Prima a tecla Modify 
para aceder ao ecrã de ID da sonda.
Use o teclado alfanumérico para introduzir a ID da sonda. Prima a tecla Accept (Aceitar) para 
confirmar o valor ou ESC para voltar ao menu de Definições sem guardar.
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Prima Menu para aceder ao menu principal, use as teclas / para selecionar Status (Estado) e, 
em seguida, depois prima Select. 

10.1. ESTADO DO MEDIDOR
Desde o menu de estado, use as teclas / para selecionar Meter status (Estado do medidor) e, 
em seguida, prima Select.

Prima as teclas / para navegar pelos ecrãs de estado.
Prima ESC para voltar ao menu Status (Estado).

  

10.2. ESTADO DA SONDA
Desde o menu de estado, use as teclas / para selecionar o estado da sonda e, em seguida, 
prima Select.

 

Prima ESC para voltar ao menu Status (Estado).
Nota: O ecrã de estado da sonda será indicado automaticamente quando o estado do sensor da 
sonda tiver sido alterado. Se isto ocorrer, estão disponíveis as opções "Measurement Screen" 
(Ecrã de medição) e "Parameter Selection" (Seleção de parâmetro).
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10.3. DADOS BPL
Desde o menu de estado, use as teclas / para selecionarGLP e, em seguida, prima Select. 
BPL (Boas Práticas Laboratoriais) é um conjunto de funções que permitem ao utilizador armazenar 
ou consultar os dados referentes à calibração da sonda. Esta função também permite ao utilizador 
associar as leituras com calibrações específicas.
A lista completa de parâmetros disponíveis aparece. Selecione o parâmetro desejado para ver a 
informação BPL armazenada.

 

pH
• Desde o menu GLP, use as teclas / para selecionar “a opção pH e, em seguida, prima Select.
• Os dados referentes à última calibração de pH serão indicados: offset, slope ácido, slope básico, 

padrões usados, hora e data da calibração.
• Use as teclas / para navegar através dos dados armazenados das últimas 5 calibrações.
• Prima ESC para voltar ao menu GLP.

Notas: Um “C” próximo do ponto de calibração indica um ponto personalizado, enquanto um 
“H” indica um valor padrão Hanna Instruments.
Se não foi efeituada nenhuma calibração pH ou se a calibração de fábrica foi restaurada, os 
valores de offset e slope repostos para os predefinidos e é apresentada a mensagem “Factory 
calibration” (Calibração de fábrica). Prima ESC para regressar ao ecrã anterior.
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• Desde o menu GLP, use as teclas / para selecionar a opção Oxigénio dissolvido e, em 
seguida, prima Select.

• Os dados referentes à última calibração de OD serão indicados: pontos de calibração, % de 
saturação ou concentração, hora e data.

• Use as teclas / para navegar através dos dados armazenados das últimas 5 calibrações.
Nota: Um “C” próximo do ponto de calibração indica um ponto personalizado, enquanto que 
um “H” indica um valor Hanna Instruments. Quando a gama de % OD é calibrada, também é 
calibrada a gama de concentração de OD, e vice versa. Se não foi efeituada nenhuma calibração 
de OD ou se a calibração de fábrica foi restaurada, os valores de offset e slope repostos para os 
predefinidos e é apresentada a mensagem “Factory calibration” (Calibração de fábrica). Prima 
ESC para regressar ao ecrã anterior.

CONDUTIVIDADE
• Desde o menu GLP, use as teclas / para selecionar a opção Condutividade e, em seguida, 

prima Select.
• Os dados referentes à última calibração de condutividade serão indicados: ponto de calibração, 

valor de constante de célula, tipo de calibração (condutividade, condutividade absoluta ou 
salinidade), hora e data da calibração.

• Use as teclas / para navegar através dos dados armazenados das últimas 5 calibrações.

Nota: Um “C” próximo do ponto de calibração indica um ponto personalizado, enquanto que um 
“H” indica um valor Hanna Instruments. Se não foi efeituada nenhuma calibração de OD ou se 
a calibração de fábrica foi restaurada, os valores de offset e slope repostos para os predefinidos 
e é apresentada a mensagem “Factory calibration” (Calibração de fábrica). Prima ESC para 
regressar ao ecrã anterior.
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TEMPERATURA
• Desde o menu GLP, use as teclas / para selecionar a opção Temperatura e, em seguida, 

prima Select.
• Os dados referentes à última calibração de temperatura serão indicados: ponto calibrado, hora e 

data.
• Use as teclas / para navegar através dos dados armazenados das últimas 5 calibrações.

Notas: Se não foi efeituada nenhuma calibração de temperatura ou se a calibração de fábrica 
foi restaurada, os valores de offset e slope repostos para os predefinidos e é apresentada a 
mensagem “Factory calibration” (Calibração de fábrica). Prima ESC para regressar ao ecrã 
anterior.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
• Desde o menu GLP, use as teclas / para selecionar a opção Pressão Atm e, em seguida, 

prima Select.
• Os dados referentes à última calibração de pressão atmosférica serão indicados: ponto de calibração 

personalizado, hora e data.
• Use as teclas / para navegar através dos dados armazenados das últimas 5 calibrações.

Notas: Se não foi efeituada nenhuma calibração de pressão atmosférica ou se a calibração de 
fábrica foi restaurada os valores de offset e slope repostos para os predefinidos e é apresentada 
a mensagem “Factory calibration” (Calibração de fábrica). Prima ESC para regressar ao ecrã 
anterior.
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Prima a tecla Log (Registo) para entrar no menu de registo. Utilize as teclas / para selecionar 
a opção disponível.

11.1. UMA AMOSTRA NO MEDIDOR
Esta opção guardará um conjunto de pontos de dados no medidor.
• O medidor irá sugerir um lote onde guardar os dados. Prima OK para adicionar os dados ao lote 

selecionado.
• Para selecionar um novo lote, prima Options.
• Se não existirem lotes guardados no medidor, prima New (Novo) para criar um lote. Use o teclado 

alfanumérico para inserir o nome do lote e, em seguida, prima Accept (Aceitar).

  

• Após terem sido guardados os dados no lote, prima Yes para adicionar uma nota aos dados. Prima 
No para voltar ao ecrã principal.

11.2. INICIAR REGISTO DO MEDIDOR
Esta opção inicia um registo de intervalo.
• Utilize as teclas de setas / para selecionar Start Meter Log.
• Para ver o intervalo de registo, prima Options. Para alterar o intervalo de registo, prima Modify. O 

intervalo de registo pode ser definido de 1 segundo a 3 horas, utilize o teclado alfanumérico para 
modificar o intervalo de registo.

• Para iniciar o registo de intervalo, prima Select para iniciar o registo ou adicionar uma nota ao 
lote.

• Para parar o registo de intervalo, prima Select quando for apresentado Stop meter log (Parar 
registo do medidor).

  

11.3. CONSULTA DE REGISTOS
• Utilize as teclas de setas / para selecionar Log recall (Consultar registos). O medidor 

indicará o lotes disponíveis.
• • Use as teclas / para selecionar o lote desejado e depois prima View (Ver).
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REGISTO
• O medidor indica um sumário de todos os dados relacionados com o lote selecionado: número de 

amostras, espaço de memória utilizado, hora e data da primeira a última leitura.
• Prima View (Ver) para visualizar os detalhes da amostra para cada ponto. Use as teclas / 

para alterar o número da amostra no lote selecionado. O número da amostra é indicado no canto 
superior direito do mostrador.

  

Notas: Os valores apresentados para a concentração de OD, condutividade e TDS dependem 
dos coeficientes definidos nos coeficientes de parâmetros no menu de definições (temperatura 
referência de EC, coeficiente de temperatura de EC, fator TDS e salinidade). Se as unidades de 
parâmetro ou coeficientes estão alterados, os registos guardados neste medidor serão alterados 
para refletindo estas alterações. Guarde os registos num computados antes de alterar os 
parâmetros ou coeficientes. Os detalhes apenas estão disponíveis para os parâmetros ativados.

• Prima Info para ver a informação do registo para a atual amostra (hora e data, comentário ou 
número de série).

• Prima Data para voltar ao ecrã anterior ou Jump (Saltar) para selecionar uma amostra diferente 
no mesmo lote. Quando Jump é premido, aparece uma caixa de texto para inserir o número de 
amostra desejado.

• Prima ESC para voltar ao menu.
• Escolha Plot e o medidor cria uma lista com todos os parâmetros disponíveis que podem ser 

analisados graficamente.
• Utilize as teclas   para selecionar o parâmetro pretendido. Prima Select para ver o gráfico.

• Use as teclas / para mover o cursor no gráfico e selecionar uma amostra. Os dados da 
amostra são indicados por baixo do gráfico.

• Prima ESC para voltar à lista de parâmetros.
• Prima ESC novamente para voltar ao menu.
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resolução do mostrador. Para ver um gráfico completo descarregue os dados para um computador.

APAGAR TODOS OS LOTES
• A partir de "Meter log recall" (Consultar registos do medidor), escolha Delete all lots (Apagar 

todos os lotes) e o medidor pedirá para confirmar. Prima Yes (Sim) para apagar ou No (Não) para 
voltar ao ecrã anterior.

• Para voltar ao menu “Log recall”, prima ESC.

11.4. NOTAS DE REGISTO

COMENTÁRIOS
Pode associar um comentário a cada amostra.
O medidor pode guardar até 20 comentários.
• Para adicionar um comentário, selecione Log notes (Notas de registo) menu de registo, e depois 

selecione Remarks (Comentários).
• O mostrador indica uma lista de comentários guardados.
• Prima New (Novo) para criar um novo comentário e use o teclado para introduzir o novo comentário 

na caixa de texto.
• Prima Delete (Apagar) para apagar o comentário selecionado do medidor. Se o comentário 

apagado é usado num lote existente, a informação ainda estará disponível nos dados do lote.

 

APAGAR TODOS OS COMENTÁRIOS
• Selecione Delete all remarks (Apagar todos os comentários) para apagar todos os comentários. 

O medidor pedirá para confirmar. Prima Yes (Sim) para apagar ou No (Não) para voltar ao ecrã 
anterior.
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12. MODO LIGAÇÃO AO COMPUTADOR
Os dados registados a partir de uma sonda ou medidor podem ser transferidos para um computador 
usando o software HI9298194 compatível com o Windows®.
O HI9298194 possibilita que os dados sejam importados na maioria dos programas de folha de 
cálculo (ex.: Excel©, Lotus 1-2- 3©).

12.1. INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
• Aceda a http://software.hannainst.com/
• Transfira o software HI9298194.
• Extraia e execute o ficheiro executável para instalar a aplicação.

12.2. LIGAÇÃO DO MEDIDOR AO COMPUTADOR
• Com o medidor desligado, retire a sonda.
• Ligue o cabo USB ao medidor e a uma porta USB.
• Ligue o medidor e a mensagem “PC connected” será indicada.

• Execute a aplicação do software HI9298194.
• Prima o botão Setting no topo do ecrã e selecione as unidades de medição.
• Para aceder aos dados do medidor selecione o botão “Meter” na barra de ferramentas no topo 

do ecrã. A ligação computador- medidor será estabelecida e serão indicados os seguintes dados 
do medidor: informação de estado (versão de software e data, NS, ID, nível de carga de pilha e 
informação da memória disponível), assim como um sumário dos lotes de dados armazenados. 
Podem ser guardados no PC os lotes registados, premindo o botão “Download lot” após selecionar 
o lote desejado.

• Uma vez transferir o lote, podem ser visualizadas todas as amostras registadas.
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O HI98199 apresenta mensagens de erro para ajudar no rastreio de problemas. Os avisos são 
indicados para problemas não críticos, enquanto os erros são indicados para problemas críticos. Para 
as mensagens que podem ocorrer durante a calibração veja o capítulo sobre calibração.
As outras mensagens estão listadas abaixo.
• "Log space full" (Memória de registo cheia): aparece quando a memória do medidor está cheia e 

não pode registar dados adicionais. Apague um ou mais lotes do medidor.

• "Power fault" (Falha de corrente). "Check the probe cable" (Verifique o cabo da sonda): aparece 
quando se liga o medidor com uma sonda conectada e o medidor deteta uma elevada carga na 
ligação com a sonda. Verifique o cabo da sonda. Se o problema persistir, contacte o Apoio a 
Clientes Hanna Instruments.

• “Language data not available” (Dados de idioma não disponíveis): pode aparecer quando liga 
o medidor, se o ficheiro de idioma não for localizado pelo medidor. Reinicie o medidor. Se o 
problema persistir, contacte o Apoio a Clientes Hanna Instruments.

• "Dead meter battery!" (pilha esgotada!): aparece se as pilhas do medidor estiverem demasiado 
fracas para alimentar o medidor e esse desliga-se automaticamente. Substitua as pilhas alcalinas 
para continuar.
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• "User data corrupted!" (Dados do utilizador corrompidos!): esta mensagem aparece quando liga o 
medidor e os dados do utilizador no medidor estão corrompidos. Reinicie o medidor. Se o problema 
persistir, contacte o Apoio a Clientes Hanna Instruments.

• ’Warning x" (Aviso x): outros avisos que podem aparecer ao ligar o medidor e são identificados 
com um código numérico. Reinicie o medidor. Se o problema persistir, contacte o Apoio a Clientes 
Hanna Instruments. Algumas funções do medidor/sonda podem ser acedidas mas não nas suas 
especificações ótimas.

• "Errors x" (Erros x): Quaisquer erros críticos que apareçam são identificados usando um código 
numérico e o medidor desliga-se automaticamente. Contacte a Assistência Técnica Hanna 
Instruments.
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Código Descrição

HI829113 Sonda digital de pH com cabo de 4 m

HI763093 Sonda digital de EC com cabo de 4 m

HI764103 Sonda digital de OD com cabo de 4 m

HI710034 Borracha de proteção em silicone, cor laranja

HI920015 Cabo USB, de computador para medidor

HI7004L Solução padrão pH 4.01, 500 ml

HI7006L Solução padrão pH 6.86, 500 ml

HI7007L Solução padrão pH 7.01, 500 ml

HI7009L Solução padrão pH 9.18, 500 ml

HI7010L Solução padrão pH 10.01, 500 ml

HI7061L Soluções de limpeza para elétrodos para uso geral

HI70670L Solução de limpeza para resíduos de vinho

HI70671L Solução de limpeza e desinfeção para algas, fungos e bactérias

HI70300L Solução para armazenamento de elétrodo

HI7040L Solução zero oxigénio

HI7042S Solução eletrolítica para sensor de OD, 30 ml

HI76409A/P Membrana sobresselente com O-ring (5 un.)

HI7030L Solução de calibração de condutividade 12880 µS/cm, 500 ml

HI7031L Solução de calibração de condutividade 1413 µS/cm, 500 ml

HI7033L Solução de calibração de condutividade 84 µS/cm, 500 ml

HI7034L Solução de calibração de condutividade 80000 µS/cm, 500 ml

HI7035L Solução de calibração de condutividade 111800 µS/cm, 500 ml

HI7039L Solução de calibração de condutividade 5000 µS/cm, 500 ml



A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos 
sem aviso prévio.

O HI98199 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na 
manufatura e em materiais quando utilizado no âmbito das suas funções 
e manuseado de acordo com as suas instruções. Os elétrodos e as sondas 
possuem garantia de seis meses. 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 (inscrito na parte de trás do medidor) 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.

Garantia

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua 
aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração 
realizada pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho do 
instrumento. Para a sua segurança e a do instrumento, não utilize nem 
armazene o instrumento em ambientes perigosos.

Recomendações 
de utilização



Contactos
Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim 
www.hanna.pt

MAN98199                                                                                 Impresso em PORTUGAL


