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1. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-o. 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.
Cada HI801 espectrofotómetro iris é fornecido com:

• Cuvetes de amostra com tampa , 22 mm (4 un.)
• Adaptadores de cuvete (3 un.)
• Pano para limpeza de cuvetes
• Tesoura
• Cabo USB
• Bateria de lítio
• Adaptador 15 VDC
• Manual de Instruções
• Certificado de qualidade do instrumento
• Memória Flash USB 
 

Nota:  Conserve todas as embalagens até ter a certeza que o medidor funciona correctamente.
 Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os Acessórios.

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA
•Os químicos contidos nos estojos de reagentes podem ser perigosos se impropriamente manuseados.
•Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.

• Equipamento de segurança: Utilize protecção ocular e vestuário de protecção quando necessário, e siga as instruções atentamente.
• Derrame de reagentes: Se ocorre um derrame de reagente, limpe imediatamente e enxagúe com bastante água. Se o reagente entra 

em contacto com a pele, enxagúe bem a área afectada com água. Evite respirar os vapores emitidos.
• Eliminação de resíduos: Para uma correcta eliminação dos estojos de reagentes e amostras reagidas, contacte uma empresa de trata-

mento de resíduos.

Para evitar danos no utilizador ou danos ou destruição do instrumento:
 • Utilize apenas a fonte de energia, bateria e acessórios especificados no manual.
 • Não abra, desmonte ou modifique a embalagem da bateria ou do instrumento.
 • Não exponha a bateria ou instrumento a calor excessivo.
 • Antes de armazenar o instrumento por um longo período de tempo, retire a bateria e desligue-o da tomada eléctrica.
 • Não utilize nem armazene a bateria ou o instrumento em locais poeirentos ou húmidos.
 • Não agite, deixe cair ou sujeite o instrumento a choques físicos.
 • Não deixe o instrumento próximo de objectos com campos magnéticos fortes.

Para prevenir incêndio ou choque eléctrico:
 • Assegure-se que o adaptador de energia está completamente ligado.
 • Nunca manuseie o adaptador de energia ou a bateria com as mãos molhadas.
 • Não deixe a bateria ou o medidor próximo de uma fonte de calor.
 • Não insira objectos externos no conector do adaptador de energia ou no compartimento da bateria.
 • Não recarregue a bateria fora das condições de temperatura ambiente (0 a 45 °C).

Nota: Se o medidor apresenta uma súbita alteração de temperatura, permita que se equilibre antes de ligá-lo. Pode ter-se formado  
  condensação no instrumento e nas peças internas.

EXAM
E PRELIM

INAR
M

EDIDAS DE SEGURANÇA
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Gama do comprimento de onda 340-900 nm
Resolução do comprimento de onda 1 nm
Precisão do comprimento de onda ±1.5 nm
Gama fotométrica 0.000-3,000 ABS

Precisão fotométrica
5 mAbs a 0.000-0.500 ABS
1% a 0.500-3,000 ABS

Modo de medição
transmitância (%)
absorbância
concentração

Célula de amostragem

Quadrada com 10 mm
Rectangular com 50 mm
Redonda com 16 mm
Redonda com 22 mm
Redonda com 13 mm (tubo de ensaio)

Selecção do comprimento de onda
Automática, baseada no método seleccionado, (apenas editável para os métodos do 
utilizador)

Fonte de luz Lâmpada de halogéneo de tungsténio

Sistema óptico Feixe separado

Calibração do comprimento de onda Interna, automática ao ligar com resposta visual

Luz difusa <0.1 % T a 340 nm com NaNO2

Largura de banda espectral 5 nm

Número de métodos
até 150 de fábrica (85 pré-programados)
até 100 métodos do utilizador

Pontos de dados armazenados 9999 valores medidos

Capacidade de exportação 
Ficheiro em formato csv
Ficheiro em formato PDF

Conectividade
1x USB A (anfitrião de armazenamento de massa)
1x USB B (dispositivo de armazenamento de massa)

Duração da Pilha 3000 medições ou 8 horas

Fonte de energia
Adaptador 15 VDC
Bateria carregável Li-Ion de 10.8 VDC

Ambiente
0 a 50 °C (32 a 122 °F); 
0 a 95% HR

Dimensões 155 x 205 x 322 mm

Peso 3 kg

3. ESPECIFICAÇÕES
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DESCRIÇÃO
4. DESCRIÇÃO
4.1.DESCRIÇÃO GERAL 
O HI801 espectrofotómetro de luz visível iris é um instrumento versátil e compacto com um sistema óptico de separação de feixes. 
Possui uma gama de comprimentos de onda visíveis de 340 a 900 nm. O medidor possui um sistema de referência interna que reduz 
os erros provocados pela intensidade da lâmpada e as flutuações de temperatura. O sistema óptico foi concebido para minimizar a 
luz difusa, melhorando a linearidade e precisão. 

O espectrofotómetro é fornecido com 85 métodos de fábrica. Estes métodos estão pré-programados com todas as informações 
necessárias para completar uma análise, incluindo o comprimento de onda, o tipo de cuvete, a curva de calibração e temporizadores. 
Podem ser criados até 100 pelo utilizador. O utilizador pode seleccionar até 5 comprimentos de onda e temporizadores, tipo de 
cuvete e definir as suas próprias curvas de calibração (apenas na concentração). As curvas de calibração podem conter até 10 pontos, 
com curva de regressão linear adaptada aos dados. O slope, offset e R ao quadrado (R2) são visíveis para a curva de calibração. 
Ambos os métodos do utilizador e de fábrica são facilmente acessíveis a partir do ecrã principal através da opção métodos favoritos.

 • Fornecido com 85 métodos de fábrica
 • Criação de até 100 métodos do utilizador
 • 5 tipos de cuvete (redonda com 16 mm, redonda com 22 mm, tubo de ensaio de 13 mm, quadrada com 10 mm, rectangular 

com 50 mm) com detecção automática
 • Armazenamento de dados para 9999 medições, com a capacidade de registar automaticamente os resultados
 • Transferência de dados simplificada para um PC ou Mac
 • Firmware actualizável em campo
 • Bateria carregável

4,2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL 

1) Botão ON/OFF
2) Teclado
3) LCD
4) Tampa
5) Tampas de protecção das portas
6) Marca de indexação 
7) Adaptador de cuvete
8) Cuvete 
9) Tampa do compartimento da pilha
10) Conector USB para memória Flash USB
11) Conector USB para conexão com o PC
12) Ficha para adaptador de energia
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O teclado possui 8 teclas directas e 2 teclas funcionais, com as seguintes funções:

Teclas de função. Prima as teclas funcionais para realizar a função indicada acima delas no  LCD.

Pressione Para aceder ao menu METHOD.

Prima para mover para cima num menu, para aumentar um valor definido ou para aceder a MÉTODOS FAVORITOS  
a partir do ECRÃ PRINCIPAL.

Prima para avançar no menu, para navegar através da posição das letras nas definições de criação de métodos ou 
para aceder ao  MENU DO TEMPORIZADOR a partir do ECRÃ PRINCIPAL.

Prima para mover para baixo num menu ou para diminuir um valor definido.

Prima para avançar no menu, para navegar através da posição das letras nas definições de criação de métodos ou 
para aceder às FÓRMULAS QUÍMICAS dos métodos de fábrica, a partir do ECRÃ PRINCIPAL.

Prima para aceder ao menu SETUP.

Prima para guardar a actual medição.

Prima para consultar as medições registadas.

DESCRIÇÃO DO TECLADO
DE

SC
RI

ÇÃ
O
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DESCRIÇÃO

Símbolo Descrição

Indicador de pilha e estado de carga

Indicador de aviso

Indicador de temporizador

Indicador de comprimento de onda
Símbolos utilizados para indicar o comprimento de onda seleccionado ou o 

temporizador

Indicador de tipo de cuvete para o método seleccionado*

Estado da lâmpada

Indica o menu activo
Indica o nível de navegação nos menus
Indica que a tecla de seta está activa

Indicador de calibração

Registo automático activado

Ligação ao PC estabelecida

Ligação à pen USB estabelecida

DESCRIÇÃO DO LCD

*Nota: Para os métodos de fábrica, deve ser utilizada a cuvete indicada para se obter medições válidas.
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O 4.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
A absorção de luz é um fenómeno típico da interacção entre a radiação electromagnética e a matéria.
Um espectrofotómetro separa a radiação electromagnética (luz branca) nas suas componentes de comprimento de onda e mede 
selectivamente a intensidade da radiação após passar através de uma amostra.
A luz branca é passada através de um prisma para dispersar a luz em bandas de cor. Estas bandas de cor formam o espectro de 
luz visível e correlacionam-se com o comprimento de onda.

Quando um feixe de luz atravessa uma substância, alguma da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou cristais.
Se ocorrer a absorção pura, a fracção de luz absorvida depende do comprimento da distância óptica, através da matéria e das 
características físico-químicas da substância, de acordo com a Lei Lambert-Beer:

T= I/Io
-registo I/Io = el c d 

ou 
A = el c d

T = transmitância
A = absorbância
Io = intensidade da incidência do feixe de luz
I	 = intensidade do feixe de luz após a absorção
el	 = coeficiente de extinção molar no comprimento   

 de onda l
c = concentração molar da substância
d = caminho óptico através da substância

A concentração "c" pode ser calculada a partir da absorbância da substância, uma vez que os outros factores estão constantes.
A análise química fotométrica baseia-se em reacções químicas específicas entre a amostra e reagente, para produzir um composto 
absorvente de luz.

Comprimento de 
onda (nm)

Cor absorvida Cor transmitida

400 violeta amarelo-verde
435 azul amarelo
495 verde roxo
560 amarelo azul

650 laranja azul esverdeado

800 vermelho verde azulado

IIo

Feixe de luz 
incidente 

Feixe de luz 
transmitido (feixe de 
luz após a absorção) 
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DESCRIÇÃO
4.4. SISTEMA ÓPTICO

Diagrama do sistema óptico

É utilizada uma lâmpada de halogéneo de tungsténio como fonte de luz para toda a gama de trabalho do medidor (340 nm a   
900 nm). A lâmpada de halogéneo de tungsténio produz uma luz branca que é passada pelo crivo de difracção.
O crivo de difracção divide a luz branca policromática no espectro de cor visível, permitindo que sejam seleccionados comprimentos de 
onda específicos.  

A luz é, em seguida, passada através de um filtro óptico para reduzir a luz difusa e melhorar a precisão da medição. 

O sistema de referência interna utiliza um foto-detector de referência  para compensar pelas derivas devidas à intensidade da lâmpada, 
temperatura ambiente e alterações ambientais, fornecendo uma fonte de luz estável.

As lentes de focagem são utilizadas no sistema óptico para assegurar que é recolhida toda a luz. Isto permite a recepção de um sinal mais 
luminoso e mais forte.

Após a saída da luz da cuvete, é utilizada uma lente de focagem final. Isto reduz os erros derivados de imperfeições e arranhões, 
eliminando a necessidade de indexar a cuvete.  
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5. MODO DE FUNCIONAMENTO

5.1. ARRANQUE
Quando o instrumento é ligado, todos os símbolos do LCD ficam visíveis por vários segundos, antes de serem executados os testes de 
auto-diagnóstico.
Este processo demora alguns segundos, sendo o seu progresso apresentado no ecrã. Uma vez completados estes testes, será 
apresentado o ecrã principal.
Estes testes asseguram que o medidor está a trabalhar correctamente. Se ocorrer algum erro, é apresentada uma mensagem de 
aviso.

Se não existirem métodos instalados, a mensagem "No Method Loaded" (Nenhum 
método carregado) é apresentada.

5.2. ENERGIA E GESTÃO DA BATERIA 
O medidor pode ser alimentado a partir dum transformador AC/DC ou pela bateria carregável.
Para poupar energia, a opção de desligar automaticamente pode ser activada no menu de definições (consulte a página 21 para 
obter mais informações.) Se esta opção está activada, o instrumento desliga-se automaticamente após um período de tempo 
definido em caso de inactividade.

O ícone de bateria no mostrador indica a bateria e o estado de carga:

A bateria está a ser carregada a partir do adaptador externo

M
OD

O 
DE
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UN
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ON
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EN

TO
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M
ODO DE FUNCIONAM

ENTO
Bateria completamente carregada (ligado ao adaptador de voltagem)

Bateria quase a 0% (sem adaptador de energia externo)

5.3. ADAPTADORES DE CUVETE
O espectrofotómetro iris HI801 foi concebido para trabalhar com cinco cuvetes diferentes:
 • redonda com 22 mm
 • redonda com 16 mm
 • tubo de ensaio com 13 mm
 • quadrada com 10 mm
 • rectangular com 50 mm

O medidor é fornecido com três adaptadores de cuvetes:

Adaptador para cuvete 
com 16 mm 

Adaptador para cuvete quadrada 
com 10 mm

Adaptador para tubo de 
ensaio com 13 mm

Nota:  As cuvetes redonda com 22 mm e rectangular com 50 mm não necessitam de adaptador. As cuvetes podem ser 
inseridas directamente no medidor.

 Para preparar o medidor para a utilização de adaptadores:

1. Abra a tampa do medidor.
2. Seleccione o adaptador de acordo com o tipo de cuvete necessário para o método seleccionado.
3. Oriente o adaptador de modo a que a marca de indexação esteja alinhada com a marca de indexação localizada dentro do 
medidor.
4. Usando uma ligeira pressão, empurre o adaptador para baixo, até que atinja o fundo do suporte de do medidor.
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5. O medidor está pronto a ser utilizado. Utilize sempre o adaptador de cuvetes para ambas as medições "Zero" e "Read", como 
especificado nas instruções dos métodos.

AVISO: A utilização incorrecta dos adaptadores de cuvete pode causar danos irreversíveis ao medidor. Tenha sempre as 
seguintes precauções ao utilizar os adaptadores de cuvete.

• Nunca use força excessiva para inserir o adaptador no suporte. A inserção da cuvete deve ser realizada com uma 
pressão ligeira. Se a cuvete não chega ao fundo, se existe resistência, ou se está a receber um erro de "pouca luz" 
durante a operação "Zero"., verifique novamente que as marcas de indexação estão alinhadas entre o adaptador 
e o medidor.

• Nunca insira amostra/cuvetes quentes no adaptador de cuvetes. As amostras devem estar próximas da 
temperatura ambiente antes de serem inseridas no medidor/adaptador.

• Não tente fechar a tampa do suporte de medição quando utiliza cuvetes de 13 mm ou o adaptador. É normal que 
as cuvetes/adaptador não permitam que a tampa se feche completamente.

M
OD

O 
DE
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5.4. MÉTODOS
O HI801 espectrofotómetro iris pode executar dois tipos diferentes de métodos: métodos de fábrica e métodos do utilizador.
Os métodos de fábrica foram concebidos pela Hanna Instruments. Estes métodos foram pré-programados com toda a informação 
necessária para realizar uma análise. Estes métodos são calibrados para o comprimento de onda seleccionado, tipo de cuvete e 
conjunto de reagentes (consulte a página 37 para obter mais informações).
Os métodos do utilizador são desenvolvidos pelo utilizador. Estes métodos podem ser personalizado de acordo com a análise. As 
opções incluem múltiplos comprimentos de onda, tipo de cuvete, temporizador de reacção, curvas de calibração, etc. Para obter 
informações adicionais sobre como criar novos métodos do utilizador, consulte a página 39. Para obter informações adicionais sobre 
como modificar um método do utilizador, consulte a página 28.
Os métodos de fábrica e do utilizador podem ser assinalados como métodos favoritos, se a opção estiver activada (consulte a página 
17 para obter mais informações). Os métodos favoritos são facilmente acessíveis a partir do ecrã principal, pressionando a tecla 

.

5.5. TEMPORIZADORES
Cada método requere um procedimento de medição diferente.
Se um temporizador ou temporizadores são utilizados durante o procedimento de medição, a tecla  será visível no ecrã 
principal com o símbolo "TIMER" por cima. 
Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador. Prima a tecla START para iniciar o Temporizador 1, o ecrã apresentará a 
contagem decrescente. Para parar e reiniciar o temporizador, prima a tecla STOP.

Se o método requer mais do que um temporizador. Prima a tecla  para entrar no menu do temporizador e prima a tecla  
para seleccionar entre o temporizador 2 até ao temporizador 5.

Quando o temporizador expirar, prima a tecla  ZERO ou READ para continuar. Se o sinal sonoro do temporizador estiver activado, 
será emitido um longo sinal quando o temporizador atingir "00:00" (consulte a página 18 para obter mais informações). 

Nota:  Antes de uma medição, deve ser realizada uma medição zero. Siga as instruções no procedimento do método para a 
preparação da cuvete zero.

M
ODO DE FUNCIONAM

ENTO
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O medidor pode guardar até 9999 Medições. Os dados podem ser vistos no ecrã ou transferidos para um PC.

DADOS DE REGISTO
Os dados podem ser guardados de dois modos diversos:

Se o registo automático está activado, o medidor guarda automaticamente a leitura. É apresentado  no mostrador quando esta 
função está activada (consulte a página 17 para obter mais informações). 
As medições podem também ser guardadas premindo a tecla .

Se a ID da amostra está activada ( consulte a página 18 para obter informações 
adicionais), será pedido ao utilizador para introduzir uma identificação exclusiva para a 
medição guardada, com 2 dígitos.
A ID previamente introduzida será apresentada automaticamente. 
Prima a tecla EDIT para modificar o valor. Use a tecla  ou  para 
seleccionar o digito a ser modificado. 
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido. 
Prima a tecla CFM para confirmar a ID da amostra ou a tecla CLR para regressar ao ecrã 
anterior.

CONSULTA DE REGISTOS
Os dados guardados no instrumento podem ser visualizados premindo a tecla .

Os registos são apresentados ordenados por data e hora, sendo apresentado o registo mais recente primeiro. Prima a tecla  para 
navegar através dos registos disponíveis. Prima a tecla INFO para ver informações adicionais do registo seleccionado. É guardada a 
seguinte informação para cada medição: nome do método, fórmula química (apenas para métodos de fábrica), data e hora da medição, 
ID da amostra, ID do método, comprimento de onda e absorbância (apenas para métodos do utilizador).

Os registos podem ser apagados premindo a tecla CLR, que apresenta um ecrã de confirmação: "Are you sure you want to delete this log" 
(Tem a certeza que deseja apagar este registo?).

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Todos os dados armazenados no medidor podem ser guardados num PC/Mac ou exportados para uma Pen USB (consulte a página 23 
para obter mais informações).

6. DEFINIÇÕES
Prima a tecla  para entrar no menu de definições, utilize a tecla  ou  para seleccionar o submenu.
As opções disponíveis são:METHOD SETTINGS (se 
estiver seleccionado método do utilizador, consulte a 
página 28), METER SETUP, SYSTEM CHECK e USB.
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6.1. CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR

Utilize a tecla  ou  para seleccionar METER SETUP, prima a tecla  para entrar no menu. 

METER SETUP permite alterar as funcionalidades gerais do medidor, estas configurações não afectam a medição.

6.1.1. FAVORITE MET (MÉTODOS FAVORITOS)
Opção: ON ou OFF
Quando esta opção está activada (ON), os métodos podem ser assinalados como 
favoritos. Os métodos favoritos são facilmente acessíveis a partir do ecrã principal, 
premindo a tecla  (consulte a página 38 para obter mais informações). Podem 
ser assinalados como favoritos até 30 métodos.

6.1.2. AUTOMATIC LOG (REGISTO AUTOMÁTICO)
Opção: ON ou OFF 
Quando esta opção está activada (ON), as medições são automaticamente guardadas 
no registo.
Quando esta opção está desactivada ( OFF), as medições podem ser adicionadas ao 
registo premindo a tecla . Quando activada, é apresentado o símbolo  no 
ecrã principal.

6.1.3. METER ID (ID DO MEDIDOR)
Opção: 0000 a 9999
Esta opção é utilizada para definir o número de identificação do instrumento.
Prima a tecla EDIT para definir uma ID do medidor.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido. Prima a tecla CFM para confirmar a ID do medidor ou a tecla CLR para regressar ao menu de definições em guardar.

Para ver as opções no submenu seleccionado, prima a tecla 

Para regressar ao ecrã principal, prima a tecla .

DEFINIÇÕES
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6.1.5. BEEPER (SINAL SONORO)

Utilize a tecla  para entrar no sub-menu do sinal sonoro.

As opções disponíveis são: KEY PRESS, ERRORS e TIMERS.

KEY PRESS (SOM DE TECLAS)
Opção: ON ou OFF
Se esta opção está activada (ON), é ouvido um sinal curto cada vez que é premida 
uma tecla, um sinal longo cada vez que é premida uma tecla inactiva.

ERRORS (ERROS)
Opção: ON ou OFF
Se esta opção está activada (ON), é ouvido um sinal longo cada vez que ocorre um erro.

TIMERS (TEMPORIZADORES)
Opção: ON ou OFF
Se esta opção está activada (ON), é ouvido um sinal longo quando um temporizador      
atinge "00:00".

6.1.6. LCD CONTRAST (CONTRASTE DO LCD)

Opção: 0 a 7
Prima a tecla EDIT para alterar o contraste do mostrador.

Utilize a tecla ou  para aumentar ou diminuir o valor.

Prima a tecla CFM para guardar o valor ou a tecla CLR para regressar ao menu de 
definições sem guardar.
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Opção: ON ou OFF
Se esta opção está activada (ON), é pedido ao utilizador para introduzir uma ID de 
amostra quando é guardada uma medição.
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DEFINIÇÕES
6.1.7. LETTER SCROLL (NAVEGAÇÃO POR LETRA)
Opção: NAVEGAÇÃO POR LETRA ou NAVEGAÇÃO POR PALAVRA
Prima a tecla EDIT para alterar o a navegação do texto Utilize a tecla  ou  para seleccionar o tipo pretendido.
Prima a tecla CFM para guardar o tipo ou a tecla CLR para regressar ao menu de definições sem guardar.

6.1.8. CSV FIELD SEPARATOR (SEPARADOR DE CAMPO DE CSV)
Opção: Vírgula (,) ou Ponto e vírgula (;)
Prima a tecla  para entrar no submenu. 

Prima a tecla EDIT para alterar o tipo.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o separador de campo.

Prima a tecla CFM para confirmar o separador de campo ou a tecla CLR para regressar ao menu de definições em guardar.

6.1.9. DATE AND TIME (AJUSTE DE DATA E HORA)

Utilize a tecla  para entrar no submenu data e hora. 

As opções disponíveis são: FORMATO DE HORA, FORMATO DE DATA, AJUSTAR 
DATA e AJUSTAR HORA

FORMATO DE HORA
Opção: 24 H ou 12 H
Prima a tecla EDIT para alterar o formato de hora.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o formato de hora pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar o formato de hora ou a tecla CLR para regressar ao 
ecrã anterior sem guardar.
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FORMATO DE DATA
Opção:  DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA ou AAAA/MM/DD
Prima a tecla EDIT para alterar o formato de data.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o formato de data pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar a data ou a tecla CLR para regressar ao ecrã 
anterior sem guardar.

SET DATE (AJUSTAR DATA)
Prima a tecla EDIT para modificar a data.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido.
Prima a tecla CFM para guardar a data ou a tecla CLR para regressar ao ecrã 
anterior sem guardar.

SET TIME (AJUSTAR HORA)
Prima a tecla EDIT para modificar a hora.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido.
Prima a tecla CFM para guardar a hora ou a tecla CLR para regressar ao ecrã 
anterior sem guardar.
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DEFINIÇÕES

6.1.11. AUTO-OFF
Opção: OFF, 5, 10, 30 ou 60 minutos
Esta opção ajuda a economizar energia quando o instrumento não está a ser 
utilizado. Se não existir interacção entre o utilizador e o instrumento durante 
o período de tempo definido, o instrumento desliga-se automaticamente para 
conservar a energia da bateria. 
Se o desligar automático está desactivado (OFF) e o adaptador de voltagem foi 
removido, o medidor deliga-se após 60 minutos, a não ser que seja novamente ligado 
o adaptador de voltagem.
Prima a tecla EDIT para modificar o valor.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar o Auto-off ou a tecla CLR para regressar ao menu 
de definições sem guardar. 

6.1.12. FACTORY RESET (REPOSIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA)
Esta opção repõe o instrumento para as definições predefinidas em fábrica.
Prima a tecla CFM para iniciar a reposição de configuração de fábrica. 
Prima a tecla YES para continuar ou a tecla NO para regressar ao menu de 
configuração do medidor. 

Nota:   Realize uma cópia de todos os dados antes de continuar para prevenir perdas de dados acidentais. 
 Uma vez iniciado este processo, não poderá ser interrompido ou anulado.

O medidor irá reiniciar quando o restauro de fábrica estiver completo.

6.1.13. RESET CONFIG (CONFIGURAÇÃO DA REPOSIÇÃO)
Esta opção apaga todas as modificações realizadas nas definições do medidor. 
Todos os valores serão repostos para os da configuração predefinida.
Prima a tecla CFM para repor a configuração. Prima a tecla YES para continuar 
ou a tecla NO para regressar ao menu de configuração do medidor.

6.2. SYSTEM CHECK (VERIFICAÇÃO DO SISTEMA)

Utilize a tecla  ou  para seleccionar verificação do sistema, prima a 
tecla  para entrar no menu.
A verificação do sistema permite consultar informação sobre o instrumento e realizar testes de autodiagnóstico.

6.1.10. CUVETE DETECTION (DETECÇÃO DE CUVETE)
Opção: ON ou OFF
Se esta opção está activada (ON), é activada a detecção automática da cuvete. 
Se for utilizada a cuvete errada, será apresentada uma mensagem de erro.
Se esta opção estiver desactivada (OFF), deve ser utilizada a cuvete apresentada 
com os métodos de fábrica para obter uma medição válida.
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6.2.2. UPGRADE (ACTUALIZAR)
Esta opção actualiza o firmware.
Prima a tecla CFM para actualizar o firmware.
Insira uma Pen USB com o ficheiro de actualização na porta na parte de trás do 
medidor.
Todos os dados serão perdidos quando o firmware for actualizado. Prima a tecla 

 para regressar ao menu ou a tecla  para continuar.

6.2.3. LAMP CHECK (VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA)
Esta opção realiza uma verificação de diagnóstico da lâmpada.
Se a lâmpada está a funcionar correctamente, é apresentada a 
mensagem "PASS" (Aprovada) no canto inferior esquerdo do mostrador.
Para iniciar um novo teste, prima a tecla CFM.
Utilize a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.

6.2.4. WAVELENGHT CHECK (VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA)
Esta opção permite verificar o posicionamento do comprimento de onda, utilizando um filtro de vidro de óxido de hólmio.
Prima a tecla CFM para iniciar a análise.
Insira a cuvete zero e prima a tecla ZERO.
Insira o filtro de óxido de hólmio e prima a tecla READ.

Quando a medição estiver concluída, utilize as teclas  e  para ver os 
resultados. Os comprimentos de onda correspondentes aos picos encontrados serão 
apresentados no canto inferior esquerdo do ecrã.  
Prima a tecla EXIT para regressar ao menu.

6.2.1. SYSTEM INFO (INFORMAÇÃO DOS SISTEMA)
Esta opção apresenta o número de série do equipamento, a versão do equipamento e a versão da placa.
Utilize a tecla  para aceder ao menu de info do sistema.

Utilize as teclas  para navegar pela informação apresentada.

Utilize a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.
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DEFINIÇÕES

6.3. USB

Utilize a tecla  ou  para seleccionar USB, prima a tecla  para entrar 
no menu.
Utilize este menu para importar métodos de fábrica, importar ou exportar métodos do 
utilizador e exportar registos.

6.3.1. METHODS (MÉTODOS)
Opção: Métodos de fábrica ou Métodos do utilizador
Utilize a tecla  para entrar no submenu de métodos.
Utilize a tecla  ou  para navegar pelas opções.

FACTORY METHODS (MÉTODOS DE FÁBRICA)
Opção: Importar todos
Esta opção permite importar métodos de fábrica a partir de uma Pen USB.
Prima a tecla , será apresentado "Import All" (Importar todos), 
insira uma pen USB com os métodos de fábrica e prima a tecla CFM. O 
processo iniciará automaticamente, o ecrã apresentará o progresso. Para evitar 
corrupção de dados, não retire a Pen USB até estar concluída a transferência do 
ficheiro.
Prima a tecla  para regressar ao submenu de métodos de fábrica.

6.2.5. LAMP HISTORY (HISTORIAL DA LÂMPADA)

Prima a tecla  para ver o número de horas de funcionamento da lâmpada.
Prima a tecla RESET para reiniciar o contador. Isto deve ser realizado após substituir a lâmpada.
Utilize a tecla  para regressar ao menu de verificação do sistema.
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6.3.2. REPORTS (RELATÓRIOS)
Opções: "By Sample ID" (Por ID de Amostra) (se activado), "By Method ID" (Por 
ID de Método), ou "By Date (Por Data).

Utilize a tecla  para entrar no submenu de relatórios.

USER METHODS (MÉTODOS DO UTILIZADOR)
Opção: Importar todos ou Exportar todos
Esta opção permite importar ou exportar todos os métodos do utilizador desde/a partir 
de uma Pen USB.

Prima a tecla .  Será indicada a opção de importar todos. Utilize a tecla  
ou  para seleccionar a opção pretendida. Insira uma Pen USB e prima a tecla 
CFM. O processo iniciará automaticamente, o ecrã apresentará o progresso. Para 
evitar corrupção de dados, não retire a Pen USB até estar concluída a transferência do 
ficheiro.
Os métodos exportados podem ser transferidos para outros medidores.
Prima a tecla  para regressar ao menu MÉTODOS.
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BY SAMPLE ID (POR ID DE AMOSTRA) (se activado)
Esta opção permite gerar e exportar relatórios pela ID de Amostra.

Prima a tecla . É apresentado o ecrã de selecção de ID de amostra. 

Prima a tecla EDIT para modificar a ID da amostra. Use a tecla  ou  
para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para 
seleccionar o valor pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar a ID de amostra ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para seleccionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro 
seleccionado será apresentado no ecrã.

Prima a tecla EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Utilize a tecla  ou  
para seleccionar o tipo de ficheiro. Prima a tecla CFM para confirmar    
o tipo de ficheiro ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (Criar).
Prima a tecla CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não 
retire a Pen USB até estar concluída a transferência do ficheiro.

Nota: Se não estiver ligada nenhuma Pen USB, será apresentado um pedido para ligar uma.

BY METHOD ID (POR ID DE MÉTODO)
Esta opção permite gerar e exportar relatórios pela ID de método.
Prima a tecla . É apresentado o ecrã de selecção de ID de método.

Prima a tecla EDIT para modificar a ID de método. Utilize a tecla  ou  
para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para 
seleccionar o valor pretendido. Prima a tecla CFM para confirmar a ID de método ou a 
tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.
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Prima a tecla  para seleccionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro 
seleccionado será apresentado no ecrã.

Prima a tecla EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Utilize a tecla  ou  
para seleccionar o tipo de ficheiro. Prima a tecla CFM para confirmar    
o tipo de ficheiro ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (Criar).
Prima a tecla CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não retire 
a Pen USB até estar concluída a transferência do ficheiro.

Nota:  Se não estiver ligada nenhuma Pen USB, será apresentado um pedido 
para ligar uma.

BY DATE (POR DATA)
Esta opção permite gerar e exportar relatórios pela data.
Prima a tecla . É apresentada a data de início.  

Prima a tecla EDIT para modificar a data de início. Use a tecla  ou  
para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para 
seleccionar o valor pretendido. Prima a tecla CFM para confirmar o valor da data de 
início ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para seleccionar a data de fim. 

Prima a tecla EDIT para modificar a data de fim. Use a tecla  ou  
para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para 
seleccionar o valor pretendido. Prima a tecla CFM para confirmar o valor data de fim 
ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.
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Prima a tecla  para seleccionar o tipo de ficheiro. O tipo de ficheiro 
seleccionado será apresentado no ecrã.

Prima a tecla EDIT para alterar o tipo de ficheiro. Utilize a tecla  ou 
 para seleccionar o tipo de ficheiro. Prima a tecla CFM para confirmar o tipo de 

ficheiro ou a tecla CLR para regressar ao ecrã anterior sem guardar.

Prima a tecla  para continuar. Aparecerá a mensagem “Create” (Criar).
Prima a tecla CFM para exportar o ficheiro. Para evitar corrupção de dados, não retire 
a Pen USB até estar concluída a transferência do ficheiro.

Nota: Se não estiver ligada nenhuma Pen USB, será apresentado um pedido para ligar uma.

6.3.3. LIGAÇÃO AO PC
Esta opção permite ligar o instrumento a um PC. Quando o instrumento é ligado, podem ser importados ou exportados métodos do 
utilizador directamente da unidade.

Prima a tecla CFM para activar a ligação. É apresentado o símbolo  e a mensagem "Connected to PC" (Ligado ao PC). Utilize um 
gestor de ficheiros (como o Windows Explorer ou o Mac Finder) para mover o ficheiro para/do medidor/PC. O medidor aparece como 
disco removível. Para evitar corrupção de dados, não retire o cabo USB até estar concluída a transferência do ficheiro.

Prima a tecla STOP para desligar o instrumento. 

DEFINIÇÕES
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6.4.1. UNIDADE DE MEDIÇÃO
Opção: Nenhuma, %T, ABS, ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, µg/L, PCU, Pfund, pH, mV, dKH, °dH ou meq/kg 
Esta opção permite ao utilizador seleccionar a unidade de medição.
Prima a tecla EDIT para seleccionar a unidade de medição.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar a unidade.

Prima a tecla CFM para confirmar a unidade ou a tecla CLR para regressar ao menu 
de configuração de métodos sem guardar.

6.4.2. NÚMERO DE COMPRIMENTOS DE ONDA
Opção: 1 a 5
Esta opção permite seleccionar o número de comprimentos de onda utilizados no 
método (excepto para os métodos ABS ou %T).
Prima a tecla EDIT para alterar o número de comprimentos de onda.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o número de comprimentos de onda.

Prima a tecla CFM para confirmar o número de comprimentos de onda ou a tecla CLR para regressar ao menu de configuração de 
métodos sem guardar.

6.4.3. CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA
Opções: 340 a 900 nm
Esta opção permite ao utilizador configurar o comprimento de onda.
Prima a tecla EDIT para modificar o comprimento de onda.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar o comprimento de onda definido ou a tecla CLR 
para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.

Nota: Utilize a tecla  para ver comprimentos de onda adicionais (se activado).

6.4.4. DÉCIMAS
Opção: 0 a 3 
Esta opção permite ao utilizador definir a resolução de medição (xxxx, xxx.x, xx.xx ou 
x.xxx).  
A resolução da absorbância (ABS) e a transmitância (%T) são fixas e não podem ser 
modificadas.
Prima a tecla EDIT para seleccionar o número de décimas.

Utilize a tecla  ou  para seleccionar o número de décimas.
Prima a tecla CFM para confirmar o número de décimas ou a tecla CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem 
guardar.

6.4. CONFIGURAÇÃO DE MÉTODOS (APENAS MÉTODOS DO UTILIZADOR)
A configuração de métodos permite modificar as definições e a curva de calibração para o método do utilizador seleccionado. Estas 
definições afectam a medição.
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6.4.5. FACTOR DE DILUIÇÃO
Opção: 001 a 100
Esta opção permite ao utilizador editar o factor de diluição utilizado na preparação 
da amostra. Isto permite amostras com altas concentrações que se encontram fora 
da gama de medição a ser medidas. Se a amostra não está diluída, introduza um 
factor de 001.
Prima a tecla EDIT para modificar o factor de diluição.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar o factor de diluição ou a tecla CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem 
guardar.

DEFINIÇÕES

6.4.6. TIPO DE CUVETE
Opção: 10 mm, 13 mm, 16 mm, 22 mm ou 50 mm
Esta opção permite ao utilizador seleccionar a cuvete utilizada para a medição.
Prima a tecla EDIT para seleccionar o tipo de cuvete.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar a cuvete.
Prima a tecla CFM para confirmar o tipo de cuvete ou a tecla CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.

6.4.7. NÚMERO DE TEMPORIZADORES
Opção: 0 a 5
Esta opção permite seleccionar o número de temporizadores utilizados no método.
Prima a tecla EDIT para seleccionar o número de temporizadores.
Utilize a tecla  ou  para seleccionar o número de temporizadores.

Prima a tecla CFM para confirmar o número de temporizadores ou a tecla CLR para 
regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.
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6.4.8. CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR
Opção: 00:00 a 59:59
Esta opção permite ao utilizador seleccionar a duração do temporizador.
Prima a tecla EDIT para modificar a hora.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para seleccionar o valor pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar a hora ou a tecla CLR para regressar ao menu de 
configuração de métodos sem guardar.
Prima a tecla ENTER para modificar o nome do temporizador.
Prima a tecla EDIT para modificar o nome.

Utilize a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a 
tecla  ou  para seleccionar o caractere pretendido.

Prima a tecla CFM para confirmar o nome do temporizador ou a tecla CLR para 
regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar.
Prima a tecla EXIT para regressar ao ecrã do temporizador.

Nota: Utilize a tecla  para ver temporizadores adicionais (se activado).

6.4.9. FÓRMULA MÚLTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA
Esta opção apenas está disponível se o método seleccionado utiliza mais do que um      
comprimento de onda.
O resultado final pode ser calculado utilizando equações com coeficientes editáveis.

EQUAÇÕES:
Podem ser utilizadas as seguintes equações para calcular o resultado final.

Soma da fórmula:

Fracção da Fórmula:

Fórmula A1:
Fórmula A2:
Fórmula A3:
Fórmula A4:
Fórmula A5:

Prima a tecla EDIT para seleccionar a equação.

Utilize a  ou  para seleccionar a equação.

Prima a tecla CFM para guardar a selecção ou a tecla CLR para regressar à configuração de método.

C= P1 A1+ P2 A2+ P3 A3+ P4 A4+ P5 A5

C= P1 A1

C= P2 A2

C= P3 A3

C= P4 A4

C= P5 A5

C = Concentração
A1 a A5 = Absorbância num comprimento de onda específico
P1 a P5 e Q1 a Q6 = Factores

Untitled1

C = {P_1 A_1 + P_2 A_2 + P_3 A_3 + P_4 A_4 + P_5 A_5} over

{Q_1 A_1 + Q_2 A_2 + Q_3 A_3 + Q_4 A_4 + Q_5 A_5 +Q_6} 

C=
P
1
A
1
+P

2
A
2
+P

3
A
3
+P

4
A
4
+P

5
A
5

Q
1
A
1
+Q

2
A
2
+Q

3
A
3
+Q

4
A
4
+Q

5
A
5
+Q
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FACTORES
O medidor apenas apresentará e utilizará o factor necessário para a equação seleccionada.

Utilize  ou  para seleccionar o factor.
Prima a tecla EDIT para modificar o valor.
Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido. 

Para mudar o número (juntamente com o ponto decimal) para a direita, utilize a tecla  para seleccionar o dígito mais à 
esquerda e prima a tecla , 9.876 ficará 09.87 e, depois, 009.8, e 0009.

                    ...

Para tornar o número negativo, utilize a tecla  para seleccionar o dígito mais à esquerda e prima a tecla  para dimi-
nuir o valor.

Para mudar o número (juntamente com o ponto decimal) para a esquerda, utilize a tecla  para seleccionar o dígito mais à 
direita e prima a tecla , -0009 ficará -009.8 e, depois, -09.87, e -9,876. Isto poderá ser feito desde que existam zeros à 
esquerda disponíveis.  

DEFINIÇÕES

                  ...

...

O dígito mais à esquerda aceita valores de -9 a 9, premindo as teclas  ou , enquanto que os outros dígitos são 
cíclicos e aceitam valores de 0 a 9.
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6.4.10. CALIBRAÇÃO
Opção: Padrões de medição ou introdução manual de ABS
Esta opção permite calibrar os métodos do utilizador medindo a absorbância de padrões conhecidos ou introduzindo manualmente os 
valores de absorbância. As calibrações podem conter até 10 pontos.

Nota: Esta opção apenas está disponível se é seleccionada uma unidade de concentração (ex.: mg/L, meq/kg, etc.). Não 
é possível introduzir uma calibração para métodos que utilizam absorbância ou % de transmitância ou métodos de múltiplos 
comprimentos de onda. Esta opção apenas está disponível para os métodos do utilizador. Os métodos de fábrica possuem 
curvas de calibração pré-programadas de acordo com o comprimento de onda, tipo de cuvete e conjunto de reagentes.

É necessária uma calibração para executar um novo método do utilizador.
Prima a tecla  para entrar no menu. Utilize  ou  para seleccionar a opção pretendida.

Prima a tecla  para regressar ao menu de calibração.

Uma vez calibrado um método, será apresentado  no ecrã principal, onde o método é seleccionado. Se não foi calibrado um 
método do utilizador, será apresentada a mensagem "Not Calibrated" (Não calibrado).

PADRÕES DE MEDIÇÃO
Isto permite medir a absorbância dos padrões com uma concentração conhecida. Podem ser utilizados até 10 pontos para calibrar o 
método.

Prima a tecla CFM para iniciar a calibração.

Prima a tecla EDIT para modificar a concentração do primeiro padrão.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido.

Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor.

Prima a tecla  ou   para abortar a calibração.
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Prima NO para regressar ao ecrã do último ponto de calibração ou prima YES para sair da calibração.

Prima a tecla CFM para continuar.

Insira a cuvete zero e prima a tecla ZERO.
Insira o primeiro padrão e prima a tecla READ.
Prima a tecla CFM para guardar o valor e continuar ou a tecla REDO para repetir a medição.

Prima a tecla  ou   para abortar a calibração.

Prima a tecla DONE para guardar e sair da calibração ou a tecla MORE para adicionais mais pontos.

Quando ocorre uma slope ou offset errados, o medidor apresenta uma mensagem de erro:

DEFINIÇÕES
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Editar o ponto de concentração Medição do ponto de ABS

.

.

.

.

.

.

Este procedimento pode ser repetido até serem adicionados 10 pontos de calibração.

INTRODUÇÃO MANUAL DE ABS
Isto permite introduzir a absorbância dos padrões com uma concentração conhecida. Podem ser utilizados até 10 pontos para calibrar 
o método.

Prima a tecla CFM para iniciar a calibração.
Prima a tecla EDIT para modificar a concentração do primeiro padrão.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido. Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para apagar o valor. Prima a tecla  ou  para abortar 
calibração.
Prima a tecla CFM para continuar.
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Prima a tecla EDIT para modificar a absorbância do primeiro padrão.

Use a tecla  ou  para seleccionar o digito a ser modificado. Utilize a tecla  ou  para seleccionar o valor 
pretendido. Prima CFM para confirmar o valor ou CLR para regressar ao menu de configuração de métodos sem guardar. Para definir 
um valor negativo de absorbância, seleccione o primeiro dígito e utilize  ou  para seleccionar o valor designado.
Prima a tecla CFM para guardar o valor.

Prima a tecla DONE para guardar e sair da calibração ou a tecla MORE para adicionais mais pontos.  
Este procedimento pode ser repetido até serem adicionados 10 pontos de calibração.

Editar o ponto de concentração Editar o ponto de ABS

.

.

.

.

.

.

DEFINIÇÕES
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VER A CALIBRAÇÃO
Após ser concluída a calibração, os dados de calibração podem ser visualizados 
usando "View Calibration" (Ver a calibração). O instrumento realiza uma regressão 
linear para os pontos de calibração guardados, o medidor aplicará a linha recta mais 
adequada aos pontos de calibração. As opções disponíveis são: SLOPE, OFFSET, 
R-SQUARED, e CALIBRATION POINTS.
Prima a tecla CFM para visualizar a Informação da calibração.
Utilize a tecla  ou  para navegar pelas opções.

Prima  para regressar ao ecrã anterior.

APAGAR ACALIBRAÇÃO
Para apagar uma calibração anteriormente guardada, utilize  ou  para seleccionar Delete Calibration (Apagar 
calibração).
Prima a tecla CFM para guardar ou a tecla YES para continuar ou a tecla  NO para regressar ao menu de Calibração.

É necessária uma nova calibração antes de poder ser executado o método.
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M
ÉTODOS

7. MÉTODOS
Opção: FACTORY METHODS, USER METHODS, FAVORITE METHODS (se activado) e CREATE NEW
Para executar uma análise, tem de ser carregado um método. 

Utilize a tecla  ou  para navegar pelas opções disponíveis. 
O número de métodos serão apresentados no canto inferior esquerdo do ecrã. 
Prima a tecla  para regressar ao ecrã principal.

7.1. MÉTODOS DE FÁBRICA

Podem ser guardados até 150 métodos de fábrica no instrumento. Utilize a tecla  ou  para navegar pelos método. 
Para visualizar os métodos ordenados por ID, prima a tecla VIEW. Prima a tecla CFM para carregar o método seleccionado.

Para ver a informação do código, versão do método ou assinalar um método como favorito, (se activado) prima a tecla .
Utilize  ou  para visualizar as opções disponíveis.
Para ver a informação do código, prima a tecla CFM quando for apresentado "Ordering Info".

Para adicionar um método à lista de favoritos, prima a tecla CFM quando é apresentado "Set Favorite". Se o método já está 
assinalado como favorito, é apresentado "Clear Favorite" (Apagar favorito).

Prima a tecla  para regressar à lista de métodos.
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Podem ser guardados até 100 métodos do utilizador no instrumento. Utilize a tecla  ou  para navegar pelos método. 
Para visualizar os métodos ordenados por ID, prima a tecla VIEW. Prima a tecla CFM para carregar o método seleccionado. 

Para obter informações adicionais, prima a tecla . 

Utilize  ou  para visualizar as opções disponíveis.

Para adicionar um método à lista de favoritos, prima a tecla CFM quando é apresentado "Set Favorite". Se o método já está 
assinalado como favorito, é apresentado "Clear Favorite" (Apagar favorito). 

Para apagar o método seleccionado, prima a tecla CFM quando for apresentado 
"Delete".

Para renomear o método seleccionado, prima a tecla CFM quando é apresentado 
"Rename", consulte a página 39 para obter informações adicionais.

Para exportar o método seleccionado, prima a tecla CFM quando é apresentado 
"Export", consulte a página 23 para obter informações adicionais.
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7.3. MÉTODOS FAVORITOS
O métodos utilizados frequentemente podem ser assinalados como favoritos, consulte a página 17 para obter informações adicionais. 
Os métodos favoritos podem ser métodos de fábrica e métodos do utilizador. Podem ser assinalados como favoritos até 30 métodos.
Uma vez assinalado o método como favorito, aparecerá na lista de métodos favoritos para um acesso facilitado, como o pressionar 
da tecla .
Os métodos favoritos são também facilmente acessíveis a partir do ecrã principal, pressionando a tecla .

7.4. CRIAR NOVO
Esta opção permite desenvolver novos métodos do utilizador.
Prima a tecla CFM para criar um novo método. Uma série de avisos guiam o utilizador durante o processo de criação de um novo 
método. 
Prima NEXT para prosseguir com a próxima configuração. 
Prima ESC para voltar à configuração anterior.

7.4.1. NOME DO MÉTODO
Opção: Até 12 caracteres alfanuméricos.

Utilize a tecla  ou  para seleccionar o caractere pretendido. Utilize a 
tecla  ou  para mover entre caracteres.
Prima a tecla NEXT para guardar e continuar ou a tecla BACK para regressar ao 
menu de métodos.

Para obter mais informações sobre as configurações e opções disponíveis durante a criação de métodos, consulte a secção 6.4 
Configuração de métodos.

M
ÉTODOS

Após serem introduzidas todas as configurações, prima a tecla  CFM para criar o 
método. O medidor apresentará "Method Created" (Método criado) antes de voltar ao 
ecrã principal.
Todas estas configurações podem ser modificadas nas configurações de método, 
consulte a página 28 para obter informações adicionais.
Para utilizar o novo método criado que apresenta os resultados numa unidade de 
concentração, deve ser realizada uma calibração. 
Não é necessária uma calibração para métodos com resultados em absorbância ou % 
de transmitância ou métodos de múltiplos comprimentos de onda.
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8. MENSAGENS DE ERRO E DE AVISO

8.1. MENSAGENS DE AVISO

FACTORY METHODS FULL (MEMÓRIA 
DE MÉTODOS DE FÁBRICA CHEIA) Foi atingido o número máximo de métodos de fábrica.

USER METHODS FULL (MEMÓRIA DE 
MÉTODOS DO UTILIZADOR CHEIA)

Foi atingido o número máximo de métodos de utilizador. Para poder criar um novo 
método, é necessário apagar pelo menos 1 métodos do utilizador.

FAVORITE METHODS FULL (MEMÓRIA 
DE MÉTODOS FAVORITOS CHEIA) Foi atingido o número máximo de métodos favoritos.

MÉTODO EM FALTA OU CORROMPIDO O ficheiro de método está corrompido.

FILE MISSING OR CORRUPT (MÉTODO 
EM FALTA OU CORROMPIDO) Ficheiro de dados corrompido.

DISK FULL FACTORY (MEMÓRIA DE 
FÁBRICA CHEIA) Partição de fábrica cheia.

DISK FULL (MEMÓRIA CHEIA)
Foi atingido o número máximo de registos guardados. Para poder criar um novo 
registo, é necessário apagar pelo menos 1 registo.

FLASH NOT SUPPORTED (PEN USB 
NÃO COMPATÍVEL) A pen USB não é compatível.

FLASH REMOVED (PEN USB 
REMOVIDA) A pen USB não se encontra ligada ou não é legível.

LOG CORRUPTED (REGISTO 
CORROMPIDO) Ficheiro de dados corrompido.

NO LIGHT (SEM LUZ)
A fonte de luz não está a funcionar correctamente. Substitua a lâmpada ou 
verifique as ligações. 

LOW LIGHT (POUCA LUZ)
O instrumento não consegue ajustar o nível de luz. Por favor verifique que a 
amostra esteja isenta de depósitos.

LIGHT HIGH (DEMASIADA LUZ)
Existe luz em demasia para realizar uma medição. Por favor verifique a preparação 
da cuvete de zero.

REFERENCE ERROR (ERRO DA 
REFERÊNCIA) Existe um problema com o canal de referência.

CLOSE THE LID (FECHE A TAMPA) A tampa não está correctamente fechada. 

INVERTED CUVETTES (CUVETES 
INVERTIDAS) 

As cuvetes de amostra e de zero foram medidas na ordem errada ou existe um 
problema com a preparação da cuvete.

WRONG OR MISSING CUVETTE 
(CUVETE ERRADA OU EM FALTA) Foi inserida a cuvete errada. A cuvete não corresponde à especificada no método.

NOT CALIBRATED (NÃO CALIBRADO) É necessária uma calibração antes de poder ser utilizado um método do utilizador.

INVALID CALIBRATION (CALIBRAÇÃO 
INVÁLIDA)

O declive calculado para a curva de calibração encontra-se fora da gama 
permitida. Repita a calibração.

HIGH TEMPERATURE (TEMPERATURA 
ELEVADA) A temperatura interna é superior a 55 °C.

LOW TEMPERATURE (TEMPERATURA 
BAIXA) A temperatura interna é inferior a 0 °C.

LAMP OLD - REPLACE SOON 
(LÂMPADA VELHA - SUBSTITUIR) A vida da lâmpada ultrapassou o período recomendado. Substitua a lâmpada.
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M
ENSAGENS DE ERRO E DE AVISO

8.2. ERROS

Este tipo de eventos é continuamente monitorizado e se ocorreu um ou mais, isso colocará o Instrumento em modo ERRO para
evitar um comportamento imprevisível.

É apresentado "Err" no LCD, seguido pelo código interno do erro. Este ecrã bloqueará o acesso a outros ecrãs.
Se ocorrer um erro do sistema, contacte a Assistência Técnica Hanna e indique o código apresentado.
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EPA
Agência de Protecção Ambiental dos Estados 
Unidos da América (EPA)

°C Graus Celsius
°F Graus Fahrenheit
μg/L Microgramas por litro (ppb)
mg/l Miligramas por litro (ppm)
%T Transmitância percentual
ABS Absorbância
ppm partes por milhão (mg/L)
ppt partes por milhão (g/L)

ppb partes por milhão (μg/L)
ºf Graus Franceses (Dureza)
ºe Graus Ingleses (Dureza)
ºdH Graus Alemães (Dureza)
meq/L Miliequivalentes por litro

meq/kg Miliequivalentes por quilograma
PCU Unidade Platina Cobalto

Pfund
Escala de graduação da cor do mel em 
milímetros

pH
Registo negativo da actividade de ião de 
hidrogénio

mV Milivolts
dKH Graus de Dureza de carbonato

9. ABREVIATURAS
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ACESSÓRIOS
10. ACESSÓRIOS
Código    Descrição
HI 7408011  Adaptador de cuvete de 16 mm
HI 7408012  Adaptador de cuvete de 10 mm
HI 7408013  Adaptador de cuvete de 13 mm
HI 7408014  Lâmpada de substituição
HI 7408015  Bateria de substituição
HI 7408016  Pen USB
HI 75110/15  Adaptador de voltagem de 115 VAC para 15 VDC, ficha EUA
HI 75220/15  Adaptador de voltagem de 230 VAC para 15 VDC, ficha Europeia
HI 920013  Cabo USB para ligação ao PC
HI 731318  Pano de limpeza para cuvetes (4 un.)
HI 731331  Cuvetes de vidro de 22 mm (4 un.)
HI 731335N   Tampas para cuvetes de 22 mm (4 un.)
HI 731311  Cuvetes de 13 mm (5 un.) 
HI 731331  Cuvetes de vidro de 16 mm (4 un.) 
HI731335N   Tampas para cuvetes de 16 mm (4 un.)
HI 731339P  Pipeta automática de 100 μL
HI 731340  Pipeta automática de 200 μL
HI 731341  Pipeta automática de 1000 μL
HI 731342  Pipeta automática de 2000 μL
HI 731349P  Ponteiras para pipeta automática de 100 μL (10 un.)
HI 731350  Ponteiras para pipeta automática de 200 μL (25un.)
HI 731351  Ponteiras para pipeta automática de 1000 μL (25 un.)
HI 731349P  Ponteiras para pipeta automática de 2000 μL (4 un.)
HI 740034P  Tampas para copo de 100 ml (10 un.)
HI 740036P  Copo de plástico de 100 ml (10 un.)
HI 740038  Garrafa em vidro de 60 ml e vedante para medições para oxigénio dissolvido 
HI 740142P  Seringa graduada de 1 ml (10 un.)
HI 740143  Seringa graduada de 1 ml (6 un.)
HI 740144P  Ponteiras para pipeta graduada de 1 ml (6 un.)
HI 740157P  Pipetas em plástico para reenchimento (20 un.)
HI 740220  Cuvete em vidro de mistura de 25 ml (2 un.)
HI 740225  Seringa graduada de 60 ml
HI 740226  Seringa graduada de 5 ml
HI 740227  Conjunto de filtro
HI 740228  Discos de filtro (25 un.)
HI 740230  Água Desionizada (230 ml)
DEMI-02   Desmineralizador
HI 740228  Discos de filtro (25 un.)
HI 93703-50   Solução para limpeza de cuvetes (230 ml)
HI 93703-55  Carvão activado (50 un.)
HI 83300-100   Estojo de preparação da amostra que consiste em carvão activado para 50 testes, frasco    
   desmineralizante para 10 L de  água, copo graduado de 100 ml com tampa, copo graduado de   
   170 ml com tampa, pipeta de 3 ml, seringa de 60 ml, seringa 5 ml, cilindro graduado, colher, funil,  
   filtro em papel (25 un.).
HI839800-01  Reactor, adaptador de 230 VAC para 15 VDC, ficha europeia
HI839800-02   Reactor, adaptador de 115 VAC a 15 VDC, ficha EUA.
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11.1. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Para substituir ou retirar a bateria, utilize uma chave de parafusos com cabeça Phillips para desapertar o parafuso na base da tampa 
da bateria (a). 
Retire a tampa do compartimento da bateria (b).
Extraia a bateria (c).
Verifique sempre a polaridade quando a voltar a colocar. O sinal (+) deve estar no topo (d). 

       (a)           (b)

        (c)         (d)



45

Para substituir a lâmpada de halogéneo de tungsténio, siga os seguintes passos:  
(a) Ligue o cabo da lâmpada à nova lâmpada.
(b) Alinhe a lâmpada com os orifícios dos parafusos na base do instrumento.
(c) Insira o suporte da lâmpada no sistema óptico, assegurando-se que o cabo não se encontra preso entre o sistema óptico e o   
suporte.
(d) Aperte os dois parafusos na base do suporte da lâmpada e empurre o cabo de volta para dentro do instrumento.
(e) Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.
(f) Ligue o instrumento.

             (b)         (c)

PEÇAS SOBRESSALENTES
11.2. SUBSTITUIÇÃO DA  LÂMPADA
Segure na lâmpada apenas pelo suporte de metal.  

NÃO TOQUE NOS PINOS NEM NO VIDRO DE QUARTZO!
Antes de prosseguir, assegure-se que o instrumento está desligado.
Para retirar a lâmpada de halogéneo de tungsténio, siga os seguintes passos.
(a) Utilize uma chave de parafusos com cabeça Phillips para desapertar o parafuso na tampa da lâmpada e retirar a tampa.
(b) Retire os dois parafusos no fundo do suporte da lâmpada, utilizando uma chave de parafusos com cabeça Phillips.
(c) Segure a lâmpada pela parte de baixo e lentamente extraia-a.
(d) Desligue o cabo da lâmpada antes de retirar a lâmpada completamente.

            (a)



Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente 
em que o vai usar.
A utilização deste instrumento pode causar interferências noutros equipamentos electrónicos. Realize 
os passos necessários para a correcção de tais interferências. Qualquer alteração a estes instrumentos 
introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do seu desempenho EMC.
Para sua segurança e do instrumento, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes perigosos.

Recomendações 
de utilização

MAN801        10/17



O HI 801 Espectrofotómetro iris possui garantia por dois anos, contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais, 
desde que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as instruções de utilização indicadas. 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.

Garantia

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

Certificação Este produto está em conformidade com todas as Directivas Europeias para equipamentos laboratoriais.

Eliminação de equipamento eléctricos e electrónico. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. 
Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos eléctricos 
e electrónicos.

Eliminação de resíduos de baterias. Este produto contém baterias, não as elimine juntamente com outros resíduos 
domésticos. Reencaminhe-os para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correcta eliminação do produto e da bateria previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde 
pública, que poderão ser provocadas pelo incorrecto manuseamento. Para obter mais informações, contacte o centro 
de tratamento de resíduos mais próximo.

RoHS
compliant
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Contactos
Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fracção I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

E-mail: assistencia@hannacom.pt

www.hannacom.pt

Impresso em PORTUGAL


