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1. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento da embalagem e o examine cuidadosamente, para ter certeza de que o medidor 
não está danificado. Se algum dano ocorreu durante o transporte, entre em contato com a Hanna.
Cada HI98494 é fornecido em uma maleta resistente de transporte com:
• HI7698494 Sonda multi-sensor
• HI7698194-1 Sensor de pH/ORP
• HI7698194-3 Sensor de EC/TDS/Resistividade/Salinidade
• HI7698494-5 Sensor Óptico de Oxigênio Dissolvido
• HI764113-1 Smart Cap de OD com o-ring
• HI7698295 Escudo curto de proteção da sonda
• HI7698290 Béquer de calibração
• HI9828-20 Solução Padrão de Calibração Rápida (230 mL)
• HI7040 Kit de solução de zero oxigênio (120 mL)
• HI76984942 Kit de manutenção da sonda
• HI920016 Cabo USB
• Pilhas alcalinas AA de 1.5V (4 unid.)
• Certificado de qualidade do instrumento
• Certificado de Qualidade da Sonda
• Certificado de Qualidade da Smart Cap de OD 
• Manual de Instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o instrumento funciona corretamente 
e também a nota fiscal de compra do equipamento. Qualquer item defeituoso ou avariado deve 
ser devolvido em sua embalagem original com os acessórios fornecidos.
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O HI98494 é um sistema (medidor e sonda) portátil multiparâmetro de registro que monitora 
até 13 parâmetros diferentes de qualidade da água (6 medidos e 7 calculados) como pH, ORP, 
condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura. Um display gráfico, com luz de fundo, dimensiona 
automaticamente os dígitos para caber na tela com capacidade de gráficos. Todos os parâmetros são 
totalmente configuráveis.

A sonda inteligente multi-sensor HI7698494 baseada em microprocessador usa um sensor 
HI7698194-1 para medições de pH e ORP, um sensor HI7698194-3 para condutividade e 
parâmetros associados, e um sensor HI7698494-5 de OD Óptico com HI764113-1 Smart Cap de OD 
para medições de oxigênio dissolvido. O sensor óptico de OD fornece medições precisas durante longos 
períodos de tempo sem a necessidade de calibração frequente. A sonda também possui um sensor de 
temperatura integrado e um escudo protetor removível.

O sistema do HI98494 é fácil de configurar e usar. Um modo tutorial guia o usuário passo-a-passo 
nos processos de preparação, instalação, manutenção e calibração dos sensores. O medidor utiliza 
um sistema de carga duplo, utilizando uma bateria recarregável e pilhas alcalinas de reserva para 
estender o uso em campo. Os dados registrados podem ser facilmente baixados como um gráfico ou 
arquivo CSV usando a tecnologia sem fio Bluetooth® para o app Hanna Lab em dispositivos iOS e 
Android ou para um computador usando um cabo USB tipo A a C.

O medidor HI98494 foi projetado para resistir a condições ambientais adversas e é ideal para 
medições de campo. O medidor atende ao padrão IP67 (imersão de 30 minutos a uma profundidade 
de 1 m) e a sonda multi-sensor é totalmente selada contra água e poeira, e atende ao padrão IP68 
(imersão contínua em água).

Características Principais
• Medidor robusto, resistente à água e sonda à prova d’água
• Monitora até 13 parâmetros diferentes de qualidade da água
• Exibição gráfica dos dados registrados na tela LCD com luz de fundo
• Registro sob demanda e registro automático no medidor para todos os parâmetros
• Baixe arquivos de registro para o app Hanna Lab usando tecnologia Bluetooth ou para um PC 

usando cabo USB-C
• Sensores substituíveis em campo codificadas por cores e reconhecimento automático, incluindo a 

tecnologia Óptica de OD
• Barômetro integrado para a compensação de concentração de OD
• Modo tutorial que guia o usuário passo a passo
• Interface USB-C para comunicação com PC
• Sistema de bateria dupla para uso estendido em campo
• Função GLP (Boas Práticas de Laboratório), as últimas 5 calibrações são automaticamente 

armazenadas
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ESPECIFICAÇÕES
3. ESPECIFICAÇÕES

3.1. ESPECIFICAÇÕES DO MEDIDOR

pH / mV

Faixa
0.00 a 14.00 pH*
± 600.0 mV

Resolução
0.01 pH
0.1 mV

Exatidão
± 0.02 pH
± 0.5 mV

Calibração
Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25
Até 3 pontos usando 5 padrões de buffer  
(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) e um buffer personalizado

ORP

Faixa ± 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Exatidão ± 1.0 mV

Calibração Um ponto (mV relativo)

Oxigênio 
Dissolvido (OD)

Faixa
0.00 a 50.00 mg/L
0.0 a 500.0 % de saturação

Resolução
0.01 mg/L
0.1 % de saturação

Exatidão

±1.5 % de leitura ± 0.01 mg/L de 0.00 a 20.00 mg/L
±5 % de leitura de 20.00 a 50.00 mg/L
±1.5 % de leitura ±0.1 % de 0.0 a 200.0 % de saturação
±5 % de leitura de 200.0 a 500.0 % de saturação

Calibração
Um ponto, calibração rápida em água saturada de ar
Um ou dois pontos, a 100% e 0%
Um ponto, usando uma solução personalizada (% de saturação ou mg/L )

Compensação Altitude, automática: 420 a 850 mmHg

*A faixa pode ser limitada pelos limites do sensor.
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Condutividade

Faixa
0 a 200 mS/cm 
0 a 400 mS/cm (absoluta)

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 400.0 mS/cm

Automática (mS/cm) 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm
0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm
0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm

Exatidão ±1 % de leitura ou ±1 µS/cm, o que for maior

Calibração

Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25
Um ponto, usando 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

Resistividade

Faixa 0 a 999999 Ω·cm

Resolução 1 Ω·cm; 0.1 kΩ·cm; 0.0001 MΩ·cm

Calibração Baseada na calibração de condutividade ou salinidade

Sólidos Totais 
Dissolvidos 
(TDS)

Faixa
0 a 400000 ppm (mg/L)
(o valor máximo depende do fator 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 400.0 ppt (g/L)

Automática: ppt (g/L) 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 400.0 ppt (g/L)

Exatidão ±1 % de leitura ou ±1 ppm (mg/L), o que for maior

Calibração Baseada na calibração de condutividade

Salinidade

Faixa 0.00 a 70.00 PSU

Resolução 0.01 PSU

Exatidão ±2% de leitura ou ±0.01 PSU, o que for maior

Calibração Um ponto, usando uma solução personalizada



9

ESPECIFICAÇÕES

Sigma de 
Água do Mar

Faixa 0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15

Resolução 0.1 σt, σ0, σ15

Exatidão ±1.0 σt, σ0, σ15

Calibração Baseada na calibração de condutividade ou salinidade

Pressão 
Atmosférica

Faixa

450.0 a 850.0 mmHg
17.72 a 33.46 inHg
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 inHg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Exatidão ±3.0 mmHg dentro de ±15°C da calibração de temperatura

Calibração Um ponto usando um valor personalizado

Temperatura

Faixa
-5.00 a 50.00 °C
23.00 a 122.00 °F
268.15 a 323.15 K

Resolução 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K
Exatidão ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K
Calibração Um ponto usando um valor personalizado

Compensação de 
Temperatura

Automática de -5 a 50 °C (23 a 122 °F)

Memória de Registro
50.000 registros, registro por intervalo
20.000 registros, registro sob demanda de todos os parâmetros

Intervalo de Registro 1 segundo a 3 horas

Funções USB-C (Host) Host de armazenamento em massa

Funções USB-C (Dispositivo) Dispositivo de armazenamento em massa

Classificação de Proteção IP67

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH 100 %

Tipo de Bateria
4 pilhas alcalinas AA de 1.5 V AA e
1bateria interna de íons lítio recarregável

Duração da Bateria
Mínimo 200 horas (pilhas AA, sem luz de fundo e sem Bluetooth®)
Mínimo 50 horas (bateria recarregável, sem luz de fundo e sem Bluetooth®)

Dimensões 185 x 93 x 35.2 mm 

Peso (sem pilhas) 435 g 
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Entradas de Sensores 3
Ambiente da Amostra Água doce, salobra, salgada
Classificação de Proteção IP68
Temperatura de Operação -5 a 50 °C (23.0 a 122.0 °F)
Temperatura de 
Armazenamento

-20 a 70 °C (-4.0 a 158.0 °F)

Profundidade Máxima 20 m 

Dimensões (sem cabo) Comprimento 342 mm 
Diâmetro  46 mm 

Peso (sem sensores) 570 g

Especificações do Cabo Cabo multicondutor blindado multi-fio com membro de 
resistência interna classificado para 68 kg uso intermitente

Materiais

Corpo       ABS
Roscas       Nylon
Escudo       ABS e Aço Inoxidável 316 
Sonda de Temperatura    Aço Inoxidável 316
O-rings       EPDM

3.3. ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES

HI7698194-0
pH

Unidade de Medição pH, mV (pH)

Faixa de Medição 0.00 a 13.00 pH
±600.0 mV (pH)

Código de Cor Vermelho
Faixa de Temperatura -5 a 55 °C (23.0 a 131.0 °F)

Materiais

Ponta vidro sensor de pH
Junção Pavio
Corpo  PEI
Eletrólito Gel

Solução de Manutenção HI70300 Solução de armazenamento
Referência Junção dupla
Profundidade de Imersão 20 m

Dimensões Comprimento  118 mm 
Diâmetro  15 mm 
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ESPECIFICAÇÕES

HI7698194-1
pH/ORP

Unidade de Medição pH, mV (pH), mV (ORP)

Faixa de Medição
0.00 a 13.00 pH
± 600.0 mV (pH)
± 2000.0 mV (ORP)

Código de Cor Vermelho
Faixa de Temperatura -5 a 55 °C (23.0 a 131.0 °F)

Materiais

Ponta vidro sensor de pH e platina para ORP
Junção Pavio
Corpo  PEI
Eletrólito Gel

Solução de Manutenção HI70300 Solução de armazenamento
Referência Junção dupla
Profundidade de Imersão 20 m

Dimensões Comprimento  118 mm 
Diâmetro  15 mm 

HI7698194-3
EC

Unidade de Medição µS/cm, mS/cm

Faixa de Medição 0.0 a 200.0 mS/cm
0.0 a 400 mS/cm (absoluta)

Código de Cor Azul
Faixa de Temperatura -5 a 55 °C (23.0 a 131.0 °F)

Materiais Eletrodos Aço Inoxidável (AISI 316)
Corpo ABS e Epóxi

Profundidade de Imersão 20 m 

Dimensões Comprimento  111 mm 
Diâmetro  17 mm 

HI7698494-5
Oxigênio 
Dissolvido

Unidade de Medição % de saturação, mg/L

Faixa de Medição 0.0 a 500.0 % de saturação
0.00 a 50.00 mg/L

Código de Cor Verde
Faixa de Temperatura -5 a 50 °C (23.0 a 122.0 °F)
Tipo de Sensor Óptico
Profundidade de Imersão 20 m 

Dimensões Comprimento  99 mm 
Diâmetro  17 mm 
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Visão Frontal

1

2

3

4

5

6

7
8

10

9

11

1. LCD
2. Indicador de nível das pilhas alcalinas
3. Teclas funcionais, pressione para realizar a função exibida acima na tela.
4. Tecla Liga/Desliga, pressione para ligar ou desligar o instrumento
5. Tecla de lâmpada, pressione para acender ou apagar a luz de fundo da tela
6. Teclado alfanumérico, pressione para inserir códigos alfanuméricos
7. Indicador do nível da bateria recarregável
8. Funções das teclas funcionais definidas na tela
9. Teclas de seta, navegue pelas opções e mensagens exibidas

10. Tecla ESC, pressione para voltar à tela anterior
11. Tecla HELP, pressione para exibir o menu de ajuda sensível ao contexto
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL & TECLADO
Visão Superior

12 13 13

12. Conector DIN para conexão da sonda
13. Conector USB-C com tampa de proteção

Sonda multisensor HI7698494

2

3

1

1. Alívio de Tensões
2. Corpo do sensor
3. Escudo protector
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5.1. TIPOS E DESCRIÇÕES DE SENSORES

1.  2.  3. 

1. HI7698194-0 sensor combinado de pH possui um sensor de pH de corpo de plástico com bulbo 
de vidro e uma referência de junção dupla de prata/cloreto de prata com eletrólito de gel. 
HI7698194-1 sensor combinado de pH / ORP possui um sensor de pH de corpo de plástico com 
bulbo de vidro, um sensor de platina para medições de redox e uma referência de junção dupla 
de prata/cloreto de prata com eletrólito de gel KCl.

2. HI7698194-3 sensor de condutividade de quatro eletrodos (EC / TDS / Resistividade / 
Salinidade), imune à polarização ou revestimentos de superfície.

3. HI7698494-5 sensor óptico de oxigênio dissolvido (opdo®) que se baseia no princípio de 
extinção por fluorescência. Um luminóforo imobilizado à base de Pt é excitado pela luz de um 
LED azul e emite uma luz vermelha. Como o oxigênio interage com o luminóforo, ele reduz 
a intensidade e a vida útil da luminescência. A vida útil da luminescência é medida por um 
fotodetector e é usada para calcular a concentração de oxigênio dissolvido.

Descrição da Smart Cap
As Smart Caps fáceis de usar possuem coeficientes de calibração pré-carregados que são transmitidos 
automaticamente para a sonda. A Smart Cap armazena os dados em uma etiqueta RFID. Se as tampas 
forem trocadas entre as sondas, nenhuma informação será perdida. Veja a seção 5.2. PREPARAÇÃO E 
CONDICIONAMENTO DOS SENSORES para o procedimento de instalação da Smart Cap.
A Smart Cap™ fica travada no lugar na sonda óptica e inclui o luminóforo sensível ao O2 imobilizado 
com uma camada preta insolúvel, protetora, resistente e permeável ao oxigênio.
Com o tempo, os componentes ópticos do sensor podem envelhecer, mas são compensados pelo uso 
do sinal de referência para compensar a trajetória de medição. Como resultado, o sensor fornece 
medições precisas de OD durante longos períodos de tempo sem a necessidade de calibração frequente.
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PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SENSORES

DETAIL

1

2

3

4

5

6

1 Chave de alinhamento 4 Smart Cap™
2 Selo O-Ring 5 Etiqueta RFID
3 Janela óptica 6 Luminóforo sensível a O2 integrado com 

camada protetora preta

5.2. PREPARAÇÃO E CONDICIONAMENTO DOS SENSORES
Sensor Combinado de pH/ORP ou Sensor de pH
Preparar para a instalação:

1. Retire a tampa do sensor de pH.
2. Se a tampa não tiver nenhum líquido, coloque algumas gotas de solução de armazenamento 

HI70300 na tampa.
3. Coloque a tampa novamente e deixe o sensor na solução por no mínimo 30 minutos antes 

do uso. Se a solução HI70300 não estiver disponúvel, a solução buffer de pH 4.01 pode ser 
utilizada.

Sensor de OD
Preparar para a instalação::

1. Lubrifique moderadamente o o-ring com uma fina película de silicone. Tenha cuidado para 
evitar que o silicone entre em contato com a janela óptica.

2. Retire a Smart Cap HI764113-1 da embalagem.
3. Alinhe a seta recortada na Smart Cap com a guia correspondente no corpo do sensor  

HI7698494-5.
4. Deslize e pressione a Smart Cap sobre o corpo do sensor até que ela se encaixe no lugar. Após 

instalada, ela não deve ser removida, a menos que uma nova seja necessária.
5. Coloque o sensor em água purificada para hidratar a Smart Cap antes do uso. 
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1. Retire a Smart Cap expirada do sensor apertando a seta recortada e 
puxando a tampa do corpo do sensor (não torça).

2. Retire o o-ring usado, rolando-o para fora do sensor.
3. Limpe o encaixe do o-ring e a lente com um tecido macio seguido do 

pano de limpeza de lente.
4. Remova o novo o-ring do kit de reposição e deslize sobre o corpo do 

sensor (não role nem torça o o-ring).
5. Remova o êmbolo da seringa, corte a parte superior do sachê fornecido 

com o silicone e transfira o contéudo para a seringa. Usando a seringa, 
lubrifique o o-ring com uma fina película do silicone fornecido. Evite 
que o silicone ou impressões digitais entrem em contato com a janela 
óptica. Não utilize outros silicones ou lubrificantes, pois isso pode 
causar o inchaço do o-ring.

6. Remova a nova tampa óptica do kit de reposição. Alinhe a seta 
recortada na Smart Cap com a guia correspondente no corpo do sensor.

7. Deslize e pressione a Smart Cap sobre o corpo do sensor até que ela 
se encaixe no lugar. Após instalada, a tampa não deve ser removida, 
a menos que uma nova seja necessária.

8. Coloque o sensor em água purificada para hidratar a Smart Cap antes 
do uso.

Sensor de EC
O sensor de EC não precisa ser mergulhado em solução ou hidratado antes do uso. Veja a seção 5.4. 
MANUTENÇÃO DOS SENSORES se necessário.

5.3. INSTALAÇÃOS DOS SENSORES
Para tornar a instalação mais fácil, os sensores possuem marcações codificadas por cor e as entradas 
são identificados por triângulos coloridos, correspondentes às cores dos sensores (pH - vermelho; 
EC - azul; OD - verde).
As entradas dos conectores dos sensores de sonda HI7698494 identificados com triângulos codificados 
por cores são:
• Conector 1 (vermelho): sensor de pH ou de pH / ORP
• Conector 2 (verde): sensor de OD
• Conector 3 (azul): sensor de EC
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PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SENSORES
Para instalar os sensores siga os passos abaixo:

1. Retire o escudo protetor da sonda.
2. Abra o sachê de silicone e lubrifique o o-ring com uma fina película de silicone. Não use outros 

silicones ou lubrificantes, pois isso pode causar o inchaço do o-ring.
3. Insira o sensor na abertura codificada por cor corretamente enquanto posiciona a chave do 

conector em direção ao centro da sonda. Certifique-se de que o conector esteja encaixado 
corretamente (o sensor não se moverá mais livremente) antes de apertar as roscas de travamento 
com seus dedos.

4. Continue apertando a rosca de travamento com a pequena chave hexagonal fornecida no kit de 
manutenção até que o sensor seja fixado firmemente no corpo da sonda.

5. Todos os sensores devem ser condicionados e calibrados antes do uso.
6. Rosqueie o escudo protetor no corpo da sonda, para proteger os sensores.

7

2

1

3

4

5

6

8

9

connector sockets

1 Entradas dos sensores 6 Sensor de EC / TDS / Resistividade / Salinidade
2 Sensor de temperatura 7 Alívio de tensões
3 Sensor de opdo® 8 Corpo do sensor
4 Sensor de pH 9 Escudo protetor
5 Sensor combinado de pH / ORP

Nota:  Para manter uma sonda à prova d’água, se um sensor não estiver instalado, um plugue 
deve ser inserido.
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Para a manutenção correta do sensor:
1. Desrosqueie o escudo protetor do corpo da sonda.
2. Use o béquer de calibração para a limpeza.
3. Use o kit de manutenção da sonda HI76984942. Veja a seção 16. ACESSÓRIOS para detalhes. 
Nota: Se os sensores forem removidos do corpo da sonda, eles devem ser secos antes de serem 
instalados para evitar que entre água nos conectores.

Manutenção Geral
• Inspecione todos os conectores dos sensores quanto à corrosão e troque os sensores, se necessário.
• Inspecione o o-ring do sensor quanto a cortes ou outros danos e troque o o-ring, se necessário.

Use apenas o silicone fornecido pois outros lubrificantes podem provocar inchaço no o-ring.

• Após um armazenamento ou limpeza longos, a calibração dos sensores é necessária.
• Após o uso, enxágue a sonda com água e seque-a. O bulbo do eletrodo de pH e o sensor de OD 

devem ser mantidos hidratados.
• Verifique os dados GLP em “Status” para garantir que os sensores estão funcionando corretamente.
Sensor de pH e de pH/ORP
• Retire o escudo protetor.
• Se o bulbo e/ou a junção estiverem secos, mergulhe o eletrodo em solução de armazenamento 

HI70300 por no mínimo 30 minutos.
• Para garantir um tempo de resposta rápido, o bulbo de vidro e a junção devem ser mantidos 

hidratados e não devem ficar secos. Armazene o sensor com algumas gotas de solução de 
armazenamento HI70300 ou buffer de pH 4.01 na tampa de proteção.

Nunca use água destilada ou deionizada para armazenar os sensores de pH.

• Inspecione o sensor para detectar arranhões ou rachaduras. Se algum dano estiver presente, troque 
o sensor. Lave o sensor em água corrente e depois limpe-o mergulhando-o por 1 minuto em solução 
de limpeza para depósitos minerais HI70670 ou solução de limpeza e desinfecção para algas, 
fungos e bactérias HI70671. Após a limpeza, mergulhe o sensor na solução de armazenamento 
HI70300 por 30 minutos antes de calibrar.
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PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SENSORES
Sensor de OD
Limpando a Smart Cap:
• Use um detergente suave e uma escova de dentes com cerdas macias (não use a escova do kit de 

manutenção) para limpar. 
• Enxágue com água após a limpeza e seque com um pano de laboratório.
• Hidrate em água purificada antes de usar.
As Smart Caps requerem substituição anual.

Nota:  A primeira vez que uma Smart Cap de OD for instalada em um sensor e o medidor for 
iniciado, a data de início de uso da Cap será registrada na tela de Status da Sonda. Após 
um ano, uma mensagem pop-up avisará sobre a expiração da Smart Cap.

Sensor de EC
Após cada série de medições, lave a sonda com água.
Se uma limpeza mais completa for necessária:
• Limpe o sensor com a escova do kit de manutenção para soltar quaisquer detritos. 
• Use um detergente suave para remover revestimentos oleosos. 
• Verifique se os dois furos cilíndricos do sensor estão livres de material estranho. 
• Enxágue com água purificada após a limpeza. 
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6.1. CAPACIDADE E TROCA DE BATERIA
O HI98494 é equipado com uma bateria primária interna de íon-lítio e fornecida com 4 pilhas 
alcalinas AA. Quando a bateria primária recarregável estiver completamente descarregada (0%), o 
medidor mudará para a bateria de reserva, as pilhas alcalinas.

O nível de bateria é exbido na tela, através de 2 indicadores (um para a bateria recarregável e outro 
para as pilhas alcalinas). Se a capaciddade da bateria estiver abaixo de 10%, os dois indicadores 
começarão a piscar. A bateria primária deve ser recarregada e as pilhas alcalinas devem ser trocadas.

O instrumento possui o recurso BEPS (Sistema de Prevenção de Erros da Bateria), que desliga 
automaticamente o instrumento quando as baterias, recarregável e alcalinas, atingem 0%.
Para trocar as pilhas alcalinas:

1. Desligue o instrumento.
2. Retire os quatro parafusos na parte de trás do equipamento para abrir o compartimento de 

bateria.
3. Removas as pilhas usadas.
4. Insira 4 novas pilhas alcalinas AA de 1.5V no compartimento, prestando atenção à polaridade 

correta. Não misture pilhas novas com usadas.
5. Feche o compartimento de bateria usando os quatro parafusos.

Nota: Se a capacidade da bateria for menor que 25%, a luz de fundo não estará mais disponível.
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Duração da Bateria
A vida da bateria é dependente do uso da luz de fundo, intervalo de registro e configuração de 
sensores. A luz de fundo consumirá a maior parte da energia.

Luz de Fundo Intervalo de Registro Configuração de Sensor Duração da Bateria
Off 1 segundo pH / ORP, OD, EC 200 horas
Off 4 minutos pH / ORP, OD, EC 260 horas
On 4 minutos pH / ORP, OD, EC 50 minutos
Off 10 minutos pH / ORP, OD, EC 270 horas
On 10 minutos pH / ORP, OD, EC 50 minutos

6.2. CONECTANDO A SONDA
A sonda multiparâmetros é conectada ao medidor através do conector rápido DIN à prova d’água, que 
facilita o processo de conexão e desconexão da sonda. Quando conectada, a sonda é automaticamente 
detectada.
• Com o medidor desligado, conecte a sonda ao conector DIN na parte de cima do medidor.
• Alinhe os pinos e empurre o plugue na entrada.

Nota: Se uma Smart Cap de OD expirar, uma mensagem pop-up aparecerá quando a sonda 
for conectada ou quando o medidor for iniciado com a sonda já conectada. Pressionar o botão 
Continuar desativa o aviso temporariamente ou até a nova conexão.

6.3. LIGANDO O MEDIDOR
Após conectar os sensores à sonda e conectá-la ao medidor, pressione On/Off para ligar o equipamento.
Durante a inicialização o logo da Hanna Instruments, o nome do medidor e a versão do firmware 
serão exibidos na tela.

Após a inicialização, se a sonda estiver conectada, o Status da Sonda ou a mensagem do Modo 
Tutorial serão exibidos na tela.
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6.4. TUTORIAL para informações do modo Tutorial.

 
Pressione Measure para visualizar a tela de medição.
Pressione Param. para abrir o menu de Parâmetros. Esta tela também pode ser acessada a partir do 
menu principal. Pressione a seta para baixo para visualizar informações adicionais sobre a sonda.

6.4. TUTORIAL
Se o tutorial estiver ativado, após a inicialização, a tela de Tutorial será exibida.
Pressione ESC para visualizar a tela de Status da Sonda e pular o tutorial.
Pressione Next para iniciar o tutorial. Os tutoriais disponíveis são: Preparação do Sensor, Manutenção 
do Sensor e Instalação Sensor.

Pressione Select para visualizar o tutorial selecionado.

6.5. OPERAÇÕES BÁSICAS
Os principais modos de operação são Configuração, Medição e Registro.
O instrumento pode ser configurado para exibir os dados de medição para todos os parâmetros 
habilitados (até 12). 

 
Pressione as teclas de seta para navegar pelos dados de medição em todos os parâmetros disponíveis.
A tela dimensiona automaticamente os dígitos para caber na tela. Com uma medição, os dígitos 
serão maiores. 

  
Pressione as teclas alfanuméricas (1 - 7) para selecionar o número de parâmetros exibidos por vez.

Nota: Pressionar 7 exibirá até 12 parâmetros simultaneamente.
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Pressione Measure para que as teclas funcionais Log e Menu sejam exibidas. 
Pressione Log para ver o menu de Registro. É possível registrar uma única amostra ou iniciar um 
registro por intervalo. Veja a seção 13. REGISTRO para descrições detalhadas.
Pressione Menu para selecionar os parâmetros de medição (veja a seção 7. CONFIGURAÇÕES DE 
PARÂMETROS). 
Para calibrar os sensores, veja a seção 8. CALIBRAÇÃO. 
Para alterar as definições do sistema, veja a seção 9. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.
Para ativar ou desativar o Bluetooth e visualizar o status da sonda e do medidor, veja a seção 11. STATUS.

6.6. AJUDA
Para visualizar a ajuda sensível ao contexto, pressione a tecla HELP. Use as teclas de seta para 
navegar pelo texto. Para voltar à tela anterior, pressione HELP ou ESC.

6.7. DIAGRAMA FUNCIONAL DO INSTRUMENTO
As teclas funcionais Menu e Log ajudam o usuário a navegar pelas operações de medição. 
O diagrama a seguir representa uma visão geral de funções possíveis.

Uma Amostra 
no Medidor

Registro

Iniciar Registro 
do Medidor

Recuperação 
de Registro

Notas de Registro

Menu

Configuração do Medidor

Configuração da Sonda

Calibração Rápida

Calibração de 1 Param.

Selecionar Parâmetros

Unidades dos Parâmetros

Coeficientes dos Parâmetros

Média

Status do Medidor

Status da Sonda

GLP

Calibração

Configurações de 
Parâmetro

Configurações do 
Sistema

Bluetooth®

Status
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Na tela de medição pressione Menu. Use as teclas de seta para destacar “Parameter Setup” e 
pressione Select. Use as teclas de seta para destacar a opção desejada e pressione Select.

 
Nota: Registros salvos no medidor serão modificados para as unidades e coeficientes selecionados.

7.1. SELEÇÃO DE PARÂMETRO 
Use as teclas de seta para navegar pela lista de parâmetros disponíveis.
Pressione a tecla funcional correspondente para ativar ou desativar os parâmetros destacados (ou a 
opção Ativar / Desativar todos). Uma caixa marcada indica que o parâmetro está habilitado

Nota:  Quando a proteção por senha estiver ativada, será necessária uma autenticação antes de 
alterar qualquer parâmetro.

7.2. UNIDADES DOS PARÂMETROS
Quando os parâmetros selecionados tiverem uma única unidade de medida, a tela Unidades de 
Parâmetros não será exibida. Se um parâmetro tiver sido desativado, as unidades não serão exibidas.

Unidade de Temperatura
Opções: °C, °F, K
Pressione a tecla funcional para selecionar a unidade de temperatura desejada.
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Unidade de TDS
Opções: ppm - ppt ou mg/L - g/L
Pressione a tecla funcional para selecionar a unidade de TDS desejada.

Unidade de Concentração de OD
Opções: ppm ou mg/L
A concentração de OD é calculada usando a % de saturação, pressão e temperatura.
Pressione a tecla funcional para selecionar a unidade de concentração de OD desejada.

Unidade de Pressão
Opções: psi, mmHg, inHg, mbar, atm, kPa
Pressione Modify e use as teclas para selecionar a unidade de pressão desejada. 
Pressione Select para confirmar ou ESC para voltar à tela anterior. 

 

Unidade de Resistividade
Opções: Ω·cm, kΩ·cm, MΩ·cm
A resistividade é calculada a partir da medição de condutividade.
Pressione a tecla funcional para selecionar a unidade de resistividade desejada.
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Opções: σt, σ0, σ15

O sigma de água do mar é calculado a partir da medição de condutividade e depende da pressão da 
água, temperatura e salinidade. 
Pressione a tecla funcional para selecionar a temperatura de referência desejada (temperatura atual, 
0 °C ou 15 °C).

Resolução de EC
Opções: Auto, Auto mS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/cm
Pressione Modify e use as teclas de seta para selecionar a resolução de EC desejada.
Pressione Select para confirmar ou a tecla ESC para voltar à tela anterior.

 

Auto: O medidor escolhe automaticamente a faixa (µS/cm ou mS/cm) para 
otimizar a medição

Auto mS/cm: O medidor escolhe automaticamente a resolução para otimizar a 
medição, as leituras será apenas em mS/cm.

Resolução numérica 
especificada:

O medidor não selecionará automaticamente a faixa, a medição será 
exibida apenas com a resolução selecionada.

Resolução de EC Absoluta
Opções: Auto, Auto mS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/cm
Pressione Modify e use as teclas de seta para selecionar a resolução de EC absoluta desejada. 
Pressione Select para confirmar ou a tecla ESC para voltar à tela anterior.
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Auto: O medidor escolhe automaticamente a faixa (µS/cm ou mS/cm) para 
otimizar a medição.

Auto mS/cm: O medidor escolhe automaticamente a resolução para otimizar a 
medição, as leituras será apenas em mS/cm.

Resolução numérica 
especificada:

O medidor não selecionará automaticamente a faixa, a medição será 
exibida apenas com a resolução selecionada.

Nota: Uma pequena letra “A” adicionada à unidade μS/cm ou mS/cm refere-se a um valor 
absoluto de condutividade.

Resolução de TDS
Opções: Auto, Auto ppt, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Pressione Modify e use as teclas de seta para selecionar a resolução de TDS desejada. 
Pressione Select para confirmar ou a tecla ESC para voltar à tela anterior.

 

Auto: O medidor escolhe automaticamente a faixa (ppm ou ppt) para 
otimizar a medição.

Auto ppt: O medidor escolhe automaticamente a resolução para otimizar a 
medição, as leituras será apenas em ppt.

Resolução numérica 
especificada:

O medidor não selecionará automaticamente a faixa, a medição será 
exibida apenas com a resolução selecionada.

7.3. COEFICIENTES DOS PARÂMETROS
Temperatura de Referência para EC
Opções: 20 °C ou 25 °C
Este valor é usado para condutividade com compensação de temperatura. Todas as medições de EC 
serão referenciadas à condutividade de uma amostra a esta temperatura. 
Pressione a tecla funcional para selecionar a temperatura de referência de EC desejada.
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Opções: 0.00 a 6.00 %/°C
ß é uma função da solução sendo medida. Para amostras de água doce, ß é aproximadamente 
1.90 %/°C. Se o coeficiente real de temperatura da amostra é conhecido, pressione Modify para 
inserir o valor. 
Pressione Accept para confirmar o valor ou ESC para voltar à tela anterior.

 

Fator TDS
Opções: 0.00 a 1.00
TDS é um valor calculado com base na condutividade da solução (TDS = fator x EC25). 
Um fator TDS típico para soluções iônicas fortes é 0.50, enquanto que para soluções iônicas fracas é 
0.70 (por exemplo, fertilizantes). 
Pressione Modify para inserir o valor. 
Pressione Accept para confirmar o valor ou ESC para voltar à tela anterior.

 

7.4. MÉDIA
Opções: 1 a 20 amostras
A Média é um filtro de software para minimizar o ruído do sensor e fornecer leituras mais estáveis. 
É particularmente útil para obter uma leitura representativa do valor “médio” da água corrente. O 
cálculo da média afetará todas as medições. Se uma resposta rápida for necessária, este valor deve 
ser mantido baixo.
Pressione Modify para selecionar o número de amostras para a média. 
Pressione Accept para confirmar o valor ou ESC para voltar à tela anterior.

 

Nota: Ao registrar a primeira amostra usando a média, ela será adiada por alguns segundos.
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8. CALIBRAÇÃO
Na tela de medição, pressione Menu. Use as teclas de seta para destacar “Calibration” e pressione 
Select. Use as teclas de seta para destacar a opção desejada e pressione Select. 

Todos os dados de calibração são armazenandos na memória não volátil da sonda, permitindo que 
sondas sejam conectadas a diferentes medidores sem a necessidade de uma nova calibração. 
Há dois tipos de calibração disponíveis: 
Calibração Rápida: É um ponto único de calibração de pH, condutividade e/ou oxigênio 

dissolvido. 
Calibração de 
Um Parâmetro:

Permite que cada parâmetro (pH, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade, 
temperatura, pressão) seja calibrado individualmente.

Notas: A senha será necessária se a proteção por senha estiver habilitada.

Diretrizes de Calibração
• Estabeleça uma programação de serviços de rotina onde a integridade da medição é validada.
• Não manuseie as superfícies sensoras dos sensores.
• Evite manuseio de forma bruta e em ambientes abrasivos que possam arranhar as superfícies 

reativas dos sensores.
• Evite a exposição prolongada dos sensores à luz solar brilhante. Se possível, calibre em uma área 

sombreada.
• Descarte os padrões após o uso. Não devolva os padrões usados às garrafas de solução.
• Para medições em um gradiente de temperatura (quando a temperatura da água é drasticamente 

diferente dos padrões), permita que os sensores alcancem o equilíbrio térmico antes de realizar 
calibrações ou fazer medições. A capacidade térmica da sonda é muito maior do que o ar e os 
pequenos béqueres dos padrões de calibração.

• Durante a calibração, a sonda de temperatura também deve estar na solução de calibração.
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A calibração rápida proporciona uma calibração de ponto único para sensores de pH, condutividade 
e/ou oxigênio dissolvido. Os usuários podem selecionar para calibrar todos os sensores ou qualquer 
combinação de sensores. 
Se um sensor não estiver calibrado ou para pular uma calibração, pressione Skip.

Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela. 
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha cerca de 2/3 do béquer de calibração com solução de calibração rápida HI9828-0.
3. Mergulhe os sensores na solução de calibração. Levante e baixe a sonda várias vezes na solução. 

Em seguida descarte a solução.
4. Encha cerca de 2/3 do béquer de calibração com solução de calibração rápida HI9828-0.
5. Coloque lentamente os sensores na solução e desaloje bolhas que possam aderir aos sensores. 

Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de solução pode 
transbordar.

6. Aguarde alguns minutos para que a medição estabilize. No menu “Calibration” selecione “Quick 
Calibration” e pressione Start. Um menu de calibração de 3 itens aparecerá. “pH” e “Not 
ready” começarão a piscar. 

7. A mensagem “Ready” aparecerá quando a leitura de pH estabilizar. Pressione Confirm para 
armazenar o ponto de calibração. A mensagem “Storing” e uma marca de verificação aparecerá 
na caixa ao lado de “pH” para indicar uma calibração bem sucedida.

  

8. “Conductivity” e “Not ready” começarão a piscar. 
9. A mensagem “Ready” aparecerá quando a leitura de EC estabilizar. Pressione Confirm para 

armazenar o ponto de calibração. A mensagem “Storing” e uma marca de verificação aparecerá 
na caixa ao lado de “Conductivity” para indicar uma calibração bem sucedida.

  

10. A mensagem “Empty the beaker.” aparecerá. Retire o béquer de calibração e descarte a solução.
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11. Sacuda a sonda para retirar qualquer solução restante. Nenhuma gota deve permanecer na 

superfície de detecção do sensor de OD.
Nota: Não limpe a superfície de detecção, pois podem ocorrer danos.

12. Sacuda o béquer para retirar qualquer solução restante. O béquer de calibração não deve estar 
seco.

13. Rosqueie o béquer de calibração vazio no corpo da sonda. Não aperte o béquer de calibração 
nas roscas das sondas.

14. Espere pelo menos 15 minutos para que o ar fique saturado com vapor de água. Pressione 
Accept. “Dissolved Oxygen” e “Not ready” começarão a piscar.

15. A mensagem “Ready” aparecerá quando a leitura de OD estabilizar. Pressione Confirm para 
armazenar o ponto de calibração. A mensagem “Storing” e uma marca de verificação aparecerá 
na caixa ao lado de “Dissolved Oxygen” para indicar uma calibração bem sucedida.

  
16. Pressione OK para voltar ao menu de calibração.

Nota: Para sair do procedimento de calibração, pressione ESC em qualquer momento. 

Mensagem de Erro

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibido quando o valor do 
padrão não está dentro da faixa aceitável.

8.2. CALIBRAÇÃO DE pH
Duas opções estão disponíveis: 

 

Calibrar pH: O usuário pode realizar uma nova calibração utilizando até 3 buffers (pH 4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01 ou um buffer personalizado). Quando uma calibração de três pontos 
é realizada, novos dados sobrescrevem o antigo. Com uma calibração de um ou dois 
pontos, o medidor também utilizará informações da calibração anterior, se disponíveis.

Restaurar 
Calibração  
de Fábrica:

O usuário pode restaurar a calibração de fábrica se um novo sensor de pH tiver sido 
instalado. Algumas mensagens exibidas durante a calibração são baseadas em dados 
de calibração anteriores. Uma calibração do usuário deve ser feita imediatamente.  
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Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.

1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha cerca de 2/3 do béquer de calibração com a primeira solução buffer.
3. Mergulhe os sensores na primeira solução buffer. Levante e abaixe a sonda várias vezes na 

solução. Em seguida descarte a solução.
4. Encha cerca de 2/3 do béquer de calibração com a primeira solução buffer.
5. Coloque lentamente os sensores no buffer selecionado. Desaloje bolhas que possam aderir aos 

sensores. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de 
solução pode transbordar.

6. Aguarde alguns minutos para que a medição estabilize. 
7. No menu “Calibration” selecione “Calibrate pH” e pressione Start para iniciar a calibração.  

A temperatura e o valor do buffer de pH serão exibidos na tela com a mensagem “Not ready”.
8. Se necessário, pressione Cal. point para selecionar o buffer correto. Para usar um buffer 

personalizado, pressione Custom. Uma xcaixa de texto aparecerá. Use o teclado para inserir 
o valor do buffer (0.00 a 14.00 pH) à temperatura atual. Pressione Accept para confirmar o 
valor do buffer.

 

9. Quando a leitura estabilizar, o timer de contagem regressiva iniciará e ao final a mensagem 
“Ready” será exibida.

10. Pressione Confirm para aceitar o ponto de calibração.

 

11. Após a confirmação do ponto de calibração, para evitar a contaminação cruzada, mergulhe os 
sensores na próxima solução do buffer de calibração para enxágue e mexa suavemente.

12. Repita o procedimento de calibração descrito acima com o segundo e terceiro buffers.

Nota: Para salvar uma calibração de um ou dois pontos, pressione ESC depois que o buffer for 
confirmado. A mensagem “Storing” seguida de “Calibration completed” será exibida.
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13. Após o terceiro buffer ser confirmado a mensagem “Storing” seguida por “Calibration completed” 

será exibida. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela 
de medição.

 

Mensagens de Erro

“Check sensor” (Verificar Sensor) é exibido quando o eletrodo 
está quebrado, muito sujo ou o usuário tentou calibrar o mesmo 
valor de buffer duas vezes.

“Wrong buffer” (Buffer Errado) é exibido quando a leitura 
do pH está muito longe do valor de buffer selecionado. Isto é 
frequentemente visto imediatamente após uma calibração de 
buffer ter sido concluída, mas antes que o sensor de pH tenha 
sido movido para o próximo buffer.
Verifique se o buffer de calibração correto foi selecionado.

“Invalid temperature” (Temperatura Inválida) é exibido quando 
a temperatura do buffer está fora da faixa aceitável.

“Contaminated buffer” (Buffer Contaminado) é exibido quando 
o buffer está contaminado ou o sensor está quebrado ou muito 
sujo.

“Clean sensor” (Limpe o Sensor) é exibido quando o sensor está 
quebrado ou muito sujo.

“Wrong” (Errado) é exibido quando a condição de slope está 
errada. A diferença de slope entre a calibração atual e a anterior 
excede a janela da slope (80% a 110%).
Pressione Clear para apagar os dados antigos e continuar o 
procedimento de calibração, ou pressione ESC para sair do 
modo de calibração de pH.
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Duas opções estão disponíveis:

 

ORP Personalizado: Calibração de um ponto usando um valor personalizado.

Restaurar Calibração de Fábrica:
Restaure a calibração de fábrica se um novo sensor tiver sido 
instalado.

A calibração é utilizada para compensar as mudanças no potencial devido à contaminação da 
superfície de detecção e à deriva no eletrodo de referência. 
A calibração não é normalmente necessária, mas estabelece uma linha de base que pode ser usada 
para validações futuras.

Nota: Os valores de ORP não são compensados para temperatura e podem mudar com a 
temperatura. Os valores de ORP devem ser informados com o eletrodo de referência utilizado e a 
temperatura. A referência do HI7698194-1 é de Ag/AgCl com Cl- ativo equivalente a 3.5M KCl.

Procedimento
Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.

1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha cerca de 2/3 do béquer com a solução de ORP com uma concentração conhecida.
3. Mergulhe os sensores na solução. Levante e abaixe a sonda várias vezes na solução. Em seguida 

descarte a solução.
4. Encha cerca de 2/3 do béquer com a solução de ORP com uma concentração conhecida.
5. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores. 

Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de solução pode 
transbordar.

6. Aguarde alguns minutos para que a medição estabilize. Use as teclas de seta para selecionar 
“Custom ORP” e pressione Start para iniciar a calibração. Uma janela de caixa de texto 
aparecerá. Use o teclado para inserir o valor da solução à temperatura atual. Pressione Accept 
para confirmar o valor.
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7. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida.

 

8. Pressione Confirm para aceitar o ponto de calibração. A mensagem “Storing” seguida por 
“Calibration completed” será exibida.

 

9. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Mensagem de Erro

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibido quando a solução 
de calibração de ORP não está dentro da faixa aceitável.

8.4. CALIBRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Três opções estão disponíveis:

 

% de Saturação de OD: Realize uma calibração de um ou dois pontos usando 100% e 0% 
de saturação ou uma calibração de um ponto usando uma solução 
personalizada (50 a 500% de saturação).

Concentração de OD: Realizar uma calibração de um ponto usando um valor personalizado.
Restaurar Calibração  
de Fábrica:

Restaure a calibração de fábrica se um novo sensor tiver sido instalado.

Nota: Quando a faixa de % de OD é calibrada, a faixa de concentração de OD também é 
calibrada, e vice versa.
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da superfície de detecção e a técnica de calibração. Revestimentos oleosos e contaminações 
biológicas são a principal causa do desvio de calibração.
Uma solução padrão ou um medidor de referência de OD podem ser usados para comparar leituras 
durante a calibração.  

Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.

Calibração de % de Saturação de OD
Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
Sacuda a sonda para retirar qualquer solução restante. Nenhuma gota deve permanecer na superfície 
de detecção do sensor de OD.
Calibração a 100 % e 0 % de Saturação

1. Para calibrar a 100% de saturação, coloque uma esponja umedecida no fundo do béquer de
calibração.

2. Coloque o béquer de calibração no corpo da sonda. Não aperte o béquer nas roscas da sonda.
3. Espere no mínimo 15 minutos para que o ar fique saturado de vapor d’água. Esta condição

corresponde a 100% de água saturada com ar à temperatura de medição.
4. Pressione Start para iniciar a calibração.
5. A leitura, a temperatura, o ponto de calibração e a mensagem “Not ready” serão exibidos.
6. Quando a leitura estabilizar, o timer de contagem regressiva iniciará e ao final a mensagem

“Ready” será exibida.
7. Pressione Confirm para aceitar o ponto de calibração.

8. Para calibrar a 0%, encha 2/3 do béquer de calibração com solução de zero oxigênio HI7040.
9. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores.

10. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de solução pode 
transbordar.

11. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida.
12. Pressione Confirm para aceitar o ponto de calibração. A mensagem “Storing” seguida por

“Calibration completed” será exibida.
13. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Nota: Para salvar uma calibração de 1 ponto, pressione ESC após o padrão ser confirmado.
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Calibração de Um Ponto a 100 %, 0 %, ou Valor Personalizado

1. Para 100.0%: 
Selecione Cal.point e 100.0%. Siga os passos 1 a 7 da seção anterior. 
Pressione Confirm quando a mensagem “Ready” aparecer.

2. Para 0.0%: 
Selecione Cal.point e 0.0%. Siga os passos 8 a 13 da seção anterior. 
Pressione Confirm quando a mensagem “Ready” aparecer. 

3. Para um valor personalizado: 
Coloque a sonda na amostra de água que deseja calibrar. Determine o valor da amostra de água 
de forma independente. Selecione Cal.point e Custom. Aparecerá uma caixa de texto. Insira o 
valor de % de saturação usando o teclado e pressione Accept. 

4. As mensagens “Storing” e “Calibration completed” serão exibidas.
5. Pressione OK para voltar ao menu de “Calibração”.
6. Pressione ESC duas vezes para voltar ao menu principal.
7. Pressione Measure para voltar à tela de medição.

Calibração de Concentração de OD
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução de teste.
Nota: A concentração da solução deve ser determinada de forma independente. 

3. Mergulhe os sensores na solução. Levante e abaixe a sonda várias vezes na solução. Em seguida 
descarte a solução. Ou coloque a sonda diretamente na amostra de água que será calibrada.

4. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução de teste.
5. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores.
6. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de solução pode 

transbordar. 
7. Aguarde alguns minutos para que a medição estabilize.
8. Use as teclas de seta para selecionar “DO Concentration” e pressione Start para iniciar a 

calibração.
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ÃO 9. Uma caixa de texto aparecerá. Use o teclado para inserir o valor do padrão. Pressione Accept 
para confirmar o valor. 

10. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida. 

 
11. Pressione Confirm para aceitar o valor. A mensagem “Storing” seguida por “Calibration 

completed” será exibida.

 
12. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Mensagens de Erro

“Invalid temperature” (Temperatura Inválida) é exibida quando 
a temperatura da solução não está dentro da faixa aceitável (0 
a 50 °C).

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibida quando o valor de 
OD não está dentro da faixa aceitável.

8.5. CALIBRAÇÃO DE CONDUTIVIDADE
Há quatro opções disponíveis:
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Condutividade: Realize uma calibração de um ponto usando uma solução padrão. 

A calibração possui compensação de temperatura.
Condutividade  
Absoluta:

Realize uma calibração de um ponto com uma solução de condutividade 
conhecida que não tem compensação de temperatura.

Salinidade: Realize uma calibração de um ponto com uma solução de salinidade 
conhecida (PSU).

Restaurar Calibração  
de Fábrica:

Restaure a calibração de fábrica se um novo sensor for instalado.

Notas: O escudo da sonda ou o béquer de calibração deve ser usado durante a calibração.
Quando a Condutividade for calibrada, a Condutividade Absoluta e a Salinidade serão calibrados 
também, e vice-versa. Uma calibração de Condutividade é recomendada.

As calibrações de condutividade são usadas para corrigir variações nos fatores de célula. Revestimentos 
oleosos e contaminações biológicas podem causar alterações na geometria da célula. Os eletrodos 
de EC estão localizados dentro de dois pequenos canais na parte inferior do sensor. Eles podem ser 
limpos com a pequena escova do kit de manutenção. Um detergente suave pode ser usado para 
remover os revestimentos oleosos. Lave bem os eletrodos com água após a limpeza.

Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.

Calibração de Condutividade
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução padrão de condutividade.
3. Mergulhe os sensores na solução. Levante e abaixe a sonda várias vezes na solução. Em seguida 

descarte a solução.
4. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução padrão de condutividade.
5. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores.
6. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. Um pouco de solução pode 

transbordar.
7. Use as teclas de seta para selecionar “Conductivity” e pressione Start para iniciar a calibração.
8. Se necessário, pressione Cal. point para selecionar o padrão correto. Para usar um padrão 

personalizada, pressione Custom. Uma caixa de texto será exibida. Use o teclado para inserir o 
valor do padrão (100 a 200000 µS/cm) na temperatura atual. Pressione Accept para confirmar 
o valor do padrão. 
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ÃO 9. Após a leitura estabilizar, o contador de estabilidade iniciará a contagem e no final a mensagem 
“Ready” será exibida. 

 

10. Pressione Confirm para salvar a calibração. A mensagem “Storing” seguida por “Calibration 
completed” será exibida.

11. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição. 

Para Calibrar Offset
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Agite a sonda para retirar toda a água.
3. Use um lenço para secar o sensor de EC. Não deve haver nenhuma umidade no sensor.
4. Suspenda a sonda no ar (resistência infinita).
5. Pressione Start para iniciar a calibração.
6. Pressione Cal point e use as teclas de seta para escolher 0uS/cm. Pressione Select.
7. Após a leitura estabilizar, o contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” 

será exibida. 
8. Pressione Confirm. “Calibration Completed” será exibido.
9. Pressione OK para voltar ao menu de calibração.

Calibração de Condutividade Absoluta
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução de teste com concentração conhecida.
3. Mergulhe os sensores na solução. Levante e abaixe a sonda várias vezes na solução. Em seguida 

descarte a solução.
4. Encha 2/3 do béquer de calibração com a solução de teste com concentração conhecida.
5. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores.
6. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. A solução pode transbordar.
7. Aguarde alguns minutos para que a medição estabilize. Use as teclas de seta para selecionar 

“Absolute Conductivity” e pressione Start para iniciar a calibração. Uma caixa de texto será 
exibida. Use o teclado para inserir o valor do padrão (100 a 200000 µS/cm) na temperatura 
atual. Pressione Accept para confirmar o valor do padrão. 
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8. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida.

 

9. Pressione Confirm para salvar a calibração. A mensagem “Storing” seguida por “Calibration 
completed” será exibida.

10. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Calibração de Salinidade
A medição da salinidade é baseada na Escala Prática de Salinidade que utiliza a medição de EC. Se 
tiver um padrão com valor PSU conhecido, ele pode ser usado para calibrar o sensor de condutividade.

1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Encha 2/3 do béquer de calibração com um padrão de salinidade com concentração conhecida.
3. Mergulhe os sensores na solução. Levante e abaixe a sonda várias vezes na solução. Em seguida 

descarte a solução.
4. Encha 2/3 do béquer de calibração com o padrão de salinidade.
5. Coloque lentamente os sensores na solução. Desaloje bolhas que possam aderir aos sensores.
6. Rosqueie completamente o béquer de calibração no corpo da sonda. A solução pode transbordar.
7. Pressione Accept para confirmar o valor do padrão. Aguarde alguns minutos para que a medição 

estabilize. Use as teclas de seta para selecionar “Salinity” e pressione Start para iniciar a 
calibração. Uma caixa de texto será exibida. Use o teclado para inserir o valor do padrão (5.00 
a 70.00 PSU) na temperatura atual. Pressione Accept para confirmar o valor do padrão. 

8. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida. 

 
9. Pressione Confirm para salvar a calibração. A mensagem “Storing” seguida por “Calibration 

completed” será exibida.
10. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.
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“Invalid temperature” (Temperatura Inválida) é exibida quando 
a temperatura de entrada não está dentro da faixa aceitável (0 
a 50 °C).

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibida quando o valor de 
condutividade não está dentro da faixa aceitável.

8.6. CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA
Há duas opções disponíveis: 

 

Calibrar Temperatura: Realize uma calibração de um ponto.
Restaurar Calibração de Fábrica: Apaga a calibração do usuário.
Procedimento

Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.
1. Retire o escudo da sonda e lave a sonda com água purificada.
2. Coloque a sonda em um banho isotérmico com um instrumento de referência.
3. Permita que a sonda chegue ao equilíbrio térmico.
4. Use as setas para selecionar “Calibrate Temperature” e pressione Start para iniciar a calibração.
5. Uma caixa de texto aparecerá. Use o teclado para inserir o valor da temperatura  

(-5 a 50 °C). Pressione Accept para confirmar o valor. 

6. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida.
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7. Pressione Confirm para salvar a calibração. A mensagem “Storing” seguida por “Calibration 
completed” será exibida.

 

8. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Mensagem de Erro

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibida quando o valor de 
temperatura não está dentro da faixa aceitável.

8.7. CALIBRAÇÃO DE PRESSÃO
Há duas opções disponíveis: 

 
Pressão Personalizada: Realize uma calibração de 1 ponto.
Restaurar Calibração de Fábrica: Apaga a calibração do usuário.

Procedimento
Nota: Se o modo tutorial estiver habilitado, pressione Tutorial e siga as mensagens na tela.

1. Use um barômetro de referência para obter a verdadeira leitura da pressão barométrica local..
2. Use as teclas de seta para selecionar “Custom Pressure” e pressione Start para iniciar a 

calibração.
3. Uma caixa de texto será exibida. Use o teclado para inserir a pressão de calibração em unidades 

de (8.702 a 16.436 psi). Pressione Accept para confirmar o valor do padrão. 



44

CA
LI

BR
AÇ

ÃO 4. O contador de estabilidade iniciará e no final a mensagem “Ready” será exibida. Pressione 
Confirm para armazenar o ponto de calibração.

 
5. Após a confirmação, a mensagem “Storing” seguida por “Calibration completed” será exibida.

 
6. Pressione OK para voltar ao menu de calibração ou Measure para voltar a tela de medição.

Mensagem de Erro

“Wrong standard” (Padrão Errado) é exibida quando o valor de 
pressão atmosférica não está dentro da faixa aceitável.
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9. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Na tela de medição, pressione Menu. Use as teclas de seta para destacar “System Setup” e pressione 
Select. Destaque a opção desejada com as teclas de seta e pressione Select.

 
Nota:  Quando a proteção por senha estiver habilitada, a autenticação será necessária antes de 

qualquer modificação.

9.1. CONFIGURAÇÕES DO MEDIDOR
Há 14 itens no menu de Configurações do Medidor. 
Pressionar o valor numérico correspondente, levará diretamente para a posição do item na lista.

1 Hora 6 Som de Erro 11 ID do Medidor
2 Data 7 Separador Decimal 12 Idioma
3 Desligamento Automático 8 Contraste do LCD 13 Apagar Dispositivos 

Pareados
4 Tutorial 9 Luz de Fundo do LCD 14 Restaurar Configurações 

de Fábrica
5 Som da Tecla 10 Senha do Medidor

Hora
Opções: 12 ou 24 horas
Pressione Modify e defina a hora usando o teclado.
Pressione Format para alterar de 12 para 24 horas ou vice-versa. 
Quando o formato de 12 horas for utilizado, use a seta para baixo para selecionar AM ou PM. A 
primeira letra pode ser alterada pressionando qualquer tecla.
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.
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Opções: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY
Pressione Modify e defina a data usando o teclado. 
Pressione Format para alterar o formato da data. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.

 

Desligamento Automático
Opções: Desativado, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutos
A função é usada para economizar bateria. Após o período de tempo definido, o medidor irá:

1. Desligar automaticamente, se estiver no modo normal de medição. Pressione On/Off para ligar 
o medidor novamente.

2. Entrar no modo de descanso, se o modo de registro contínuo estiver selecionado com um 
intervalo de registro de no mínimo 30 segundos. A mensagem “Power save mode” e a tecla 
funcional Wake up serão exibidas no LCD durante este modo. Pressione Wake up para reativar 
a tela. 

 

 
Tutorial
Opções: Ativado ou Desativado
Quando ativado, o usuário será guiado passo-a-passo pelos procedimento de preparação, manutenção, 
instalação e calibração de sensores.
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Som da Tecla
Opções: Ativado ou Desativado
Quando ativado, um sinal acústico será emitido sempre que uma tecla for pressionada. 
Pressione a tecla funcional para selecionar a opção desejada. 

Som de Erro
Opções: Ativado ou Desativado
Quando ativado, um sinal acústico será emitido sempre que uma tecla errada for pressionada. 
Um bipe longo alerta quando a tecla pressionada não está ativa ou se um erro foi detectado. 
Pressione a tecla funcional para selecionar a opção desejada. 

Separador Decimal
Opções: Vírgula (,) ou Período (.) 
É possível selecionar o tipo de separador decimal.
Pressione a tecla funcional para selecionar a opção desejada. 

Contraste di LCD
Opções: 0 a 15
Permite o ajuste do contraste do LCD. 
Pressione Modify e use as teclas de seta para aumentar ou diminuir o contrastre. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.
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Opções: 0 a 10
Permite o ajuste da itensidade da luz de fundo do LCD. 
Pressione Modify e use as teclas de seta para aumentar ou diminuir a intensidade da luz de fundo. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.

 

Senha do Medidor
A senha do medidor protege contra mudanças de configuração não autorizadas e evita que os dados 
de registro sejam excluídos. Quando implementadas, certas configurações e funções requerem 
autenticação antes de serem modificadas ou visualizadas. Uma vez inserida a senha, ela não será 
necessária até que o medidor seja ligado novamente.
Para habilitar a senha, siga o procedimento abaixo:

1. Selecione “Meter Password” e pressione Modify.
2. Insira uma senha de 6 dígitos na caixa de texto e pressione Accept.
Nota: Enquanto digita a senha, os caracteres serão exibidos como “*” (asterisco).

3. Insira a senha novamente. Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.
4. O medidor voltará ao menu de Configurações do Medidor e a caixa de seleção marcada indica que 

a proteção por senha foi habilitada.

 
Para desativar a proteção por senha:

1. Selecione “Meter Password” e pressione Modify.
2. Insira a senha e pressione Disable. “No password” aparecerá na caixa de texto. 
3. Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.
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ID do Medidor
Opções: Até 14 caracteres
Pressione Modify para entrar na tela de configuração da ID do medidor.
Use o teclado para definir ou alterar a ID do medidor. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.

 

Idioma
Opções: English, Deutsch, Español, Français, Magyar, Italiano, Leituviu, Nederlands, Polski, 
Português, Româna
O idioma usado na interface do medidor pode ser alterado.
Pressione Modify e use as teclas de seta para alterar o idioma. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.

 

Apagar Dispositivos Pareados
Remova todos os dispositivos já conectados via Bluetooth®.
Pressione Select para apagar todos os dispositivos pareados. Uma tela pedirá confirmação. 
Pressione Yes para confirmar ou No para voltar ao menu. A mensagem “Previous bonds removed” 
será exibida.
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A Restaurar Configurações de Fábrica
Esta função restaura as configurações de medição para seus valores originais de fábrica. Isto inclui 
unidades de medição, coeficientes, outras configurações de medição e todos os dados registrados.  
A calibração para os sensores não é afetada.
Destaque “Restore factory settings” e pressione Select. Pressione Yes para confirmar ou No para 
voltar ao menu.

 

9.2. CONFIGURAÇÕES DA SONDA
ID da Sonda
Opções: Até 14 caracteres
Pressione Modify para entrar na tela de configuração da ID da Sonda.
Use o teclado para definir ou alterar a ID da sonda. 
Pressione Accept para salvar ou pressione ESC para voltar ao menu.
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10. BLUETOOTH® 
O HI98494 pode ser conectado ao App Hanna Lab (versão 3.0 ou superior) usando o Bluetooth. 
O App Hanna Lab está disponível para dispositivos iOS e Android. Atualize o app em seu dispositivo 
para a última versão do Firmware (mínimo 3.0) que foi desenvolvida para trabalhar com o HI98494. 
Ele pode ser usado para visualizar e baixar registros e visualizar as informações do HI98494. 
Para informações adicionais, baixe a última versão do App Hanna Lab.
• Registros podem ser compartilhados como arquivos CSV ou PDF.
• Os dados GLP podem ser visualizados para todos os parâmetros quando um registro é baixado para 

o dispositivo iOS ou Android.
• As unidades de medição podem ser modificadas independentemente das configurações do medidor.
• Os dados baixados são exibidos em uma tabela ou em um gráfico.

Na tela de medição pressione Menu. Use as teclas de seta para destacar “Bluetooth” e pressione 
Enable(Habilitar) ou Disable(Desabilitar).

 

Quando um dispositivo for pareado com o medidor pela primeira vez, o medidor gerará uma senha.

Insira a senha para permitir o pareamento. A senha será salva para futuras conexões ou até os 
dispositivos pareados serem apagados (veja mais na seção 9. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA).
Pressione a tecla de seta para voltar à tela anterior.
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Na tela de medição, pressione Menu. Destaque “Status” usando as teclas de seta e pressione Select. 
Use as teclas de seta para destacar a opção desejada e pressione Select. 

11.1. STATUS DO MEDIDOR
Exibe informações relacionadas às baterias, status de carga, registro, temperatura interna, senha, ID 
do medidor, número de série e versão do firmware.

Use as teclas de seta para navegar pelas informações. Pressione ESC para voltar ao menu.

  

11.2. STATUS DA SONDA
Exibe informações relacionadas ao tipo de sonda, sensores conectados, ID da sonda, número de série 
e versão do firmware.

Use as teclas de seta para navegar pelas informações. Pressione ESC para voltar ao menu.

  

Nota:  A tela de status da sonda será automaticamente exibida quando o status de um sensor 
mudar.
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11.3. GLP
GLP (Boas Práticas de Laboratórios) é um conjunto de funções que permite ao usuário armazenar 
ou recuperar dados referentes à calibração da sonda. Os dados GLP armazenam as últimas cinco 
calibrações.

 

Nota:  Se nenhum dado de calibração de usuário estiver disponível para o parâmetro selecionado, 
a mensagem “Factory Calibration” será exibida. 

Para navegar pelas telas GLP:
• Use as teclas de seta para navegar pelos dados armazenados das últimas 5 calibrações.
• Pressione ESC para voltar ao menu.

pH
A tela GLP de pH exibe: offset, slope ácida, slope básica, buffers usados, hora e data da calibração.

  

Notas: Um “C” ao lado do valor do buffer indica um ponto personalizado, e um “H” indica um 
valor de buffer padrão da Hanna Instruments.
Se uma calibração rápida foi realizada, o valor do buffer será substituido por “Quick Calibration”.

ORP
A tela GLP de ORP exibe: ponto de calibração, offset entre o valor medido e o calibrado, hora e data.
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A tela GLP de OD exibe: pontos de calibração, tipo de calibração (% de saturação ou concentração), 
hora e data.

 

Notas: Um “C” ao lado do valor do ponto de calibração indica um ponto personalizado, e um 
“H” indica um valor de solução padrão da Hanna Instruments.
Se uma calibração rápida foi realizada, o valor da solução será substituido por “Quick Calibration”.

Condutividade
A tela GLP de Condutividade exibe: ponto de calibração, valor da constante de célula, offset, tipo de 
calibração (condutividade, condutividade absoluta ou salinidade), hora e data.

 

Notas: Um “C” ao lado do valor do ponto de calibração indica um ponto personalizado, e um 
“H” indica um valor de buffer padrão da Hanna Instruments.
Se uma calibração rápida foi realizada, o valor da solução será substituido por “Quick Calibration”.

Temperatura
A tela GLP de Temperatura exibe: ponto calibrado, hora e data.

 

Pressão
A tela GLP de Pressão Atmosférica exibe: ponto calibrado, hora e data. 
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12. MEDIÇÃO
Durante o modo de medição, o HI98494 medirá simultaneamente dados para todos os parâmetros 
habilitados. 
Use os números 1 a 7 no teclado para selecionar o número de parâmetros que serão exibidos na tela 
de uma vez só. A tela redimensionará a fonte automaticamente.

 

 

Use as teclas de seta para navegar pelos parâmetros habilitados se eles não couberem em apenas 
uma tela. 
Um valor piscando indica que a medição está fora da faixa. 

Uma unidade de medição piscando indica que a calibração do usuário não foi realizada e é necessária 
para medições precisas. 
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O medidor HI98494 e a sonda multi-sensor HI7698494 oferecem 2 tipos de registro: parâmetros 
apenas do medidor ou parâmetros do medidor e da sonda.

Parâmetros apenas 
do medidor

Parâmetros 
do medidor e da sonda

No modo de medição, pressione Log para acessar o menu de registro. 
Os dados registrados no medidor são organizados por lotes. Até 50.000 registros completos podem 
ser armazenados em até 100 lotes. Cada lote pode armazenar registros sob demanda ou registros 
contínuos com configurações de parâmetros diferentes.

Nota: Os valores exibidos para concentração de OD, condutividade compensada e TDS são 
dependentes dos coeficientes definidos em Coeficientes de Parâmetros no menu de Configurações 
(Temperatura de Referência de EC, Coeficientes de Temperatura de EC, Fator TDS e Salinidade). 
Se as unidades ou coeficientes do parâmetro forem alterados, os registros armazenados no 
medidor serão alterados para refletirem essas alterações. Salve os registros em um computador 
antes de alterar parâmetros ou coeficientes. Detalhes estão disponíveis para os parâmetros 
habilitados.
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13.1. UMA AMOSTRA NO MEDIDOR

1. Selecione “One sample on meter” para adicionar um conjunto de parâmetros de medição 
habilitados à memória do medidor.

2. Se há lotes existentes no medidor, selecione o lote para registrar a amostra. Se nenhum lote 
estiver salvo ou para criar um novo lote pressione New. Use o teclado para inserir o nome 
desejado para o lote e pressione Accept para confirmar. 

3. Pressione OK para registrar a amostra no lote selecionado.
4. A janela de Observações será aberta, pressione Yes para adicionar uma observação ao ponto de 

dados ou No para pular. O medidor voltará automaticamente para a tela de medição. 

13.2. INICIAR REGISTRO NO MEDIDOR
1. Selecione “Start Meter Log” para registrar os parâmetros habilitados no intervalo de registro 

no medidor.

2. Para definir o intervalo de registro, pressione Options. O tempo do intervalo de registro pode ser 
definido de 1 segundo a 3 horas. Pressione Modify e use as teclas alfanuméricas para inserir o 
intervalo de registro desejado. Pressione Accept para confirmar.

3. Pressione Select para iniciar os registros. Use o teclado para inserir o nome desejado para o lote.
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5. A janela de Observações será aberta, pressione Yes para adicionar uma observação ao ponto de 
dados ou No para pular. O medidor voltará automaticamente para a tela de medição.

Para parar o registro do medidor, pressione Log e selecione “*Stop Meter Log”.
Para atualizar as observações, pressione Log e selecione “Log Notes”.

13.3. RECUPERAÇÃO DE REGISTRO
Selecione “Log Recall” para visualizar os registros que estão armazenados no medidor. 

Lotes
Selecione esta opção para visualizar todos os arquivos de registro contínuo salvos no medidor.

1. Use as teclas de seta para selecionar o lote desejado e pressione View. O medidor exibirá um 
resumo de todos os dados relacionados ao lote selecionado: número de amostras, espaço de 
memória usado, hora e data da primeira e última leitura.

 
2. Pressione View para rever o dados registrados. Use as teclas de seta para alterar o número da 

amostra no lote selecionado. O número da amostra é exibido no canto inferior direito da tela.
3. Pressione Info para ver as informações registradas para a amostra atual: hora e data, 

observações ou número de série (se disponível).
4. Pressione Data para voltar à tela anterior ou Jump para selecionar um amostra diferente no 

lote. Neste caso, uma caixa de texto aparece para que o número da amostra seja inserido.
5. Pressione ESC para voltar ao menu.
6. Pressione Plot, e o medidor criará uma lista com todos os parâmetros disponíveis que podem 

ser traçados. Use as teclas de seta para selecionar o parâmetro a ser traçado. Pressione Select 
para ver o gráfico.



59

REGISTRO
7. Use as teclas de seta para mover o cursor no gráfico e destacar a amostra. Os dados da amostra 

serão exibidos abaixo do gráfico.
8. Pressione ESC para voltar à lista de parâmetros.

Pressione Options (na tela de lista de registros) para Exportar ou Apagar um registro individual.

Exportar dados selecionados para um Dispositivo USB:
1. Insira um pen drive USB-C (ou um USB-A com cabo adaptador) no conector USB-C localizado na 

parte de cima do medidor. Veja a seção 13.5. CONEXÃO COM PC para detalhes.
2. Selecione Export Log. “Connecting” e as informações de transferência do arquivo serão exibidas.

Quando todos os arquivos forem transferidos, a mensagem “File transfer completed” será exibida.

  

Registro Sob Demanda
Selecione esta opção para ver os lotes de registro sob demanda e traçar os parâmetros selecionados.

1. Use as teclas de seta para selecionar o lote desejado e pressione View.
2. Pressione View para rever os dados registrados.

 
3. Pressione Info para ver as informações registradas para a amostra atual: hora e data, 

observações ou número de série.

 
4. Pressione Data para voltar à tela anterior ou Jump para selecionar um amostra diferente no 

lote. Neste caso, uma caixa de texto aparece para que o número da amostra seja inserido.
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6. Pressione Plot, e o medidor criará uma lista com todos os parâmetros disponíveis que podem 
ser traçados. 

7. Use as teclas de seta para selecionar o parâmetro a ser traçado. Pressione Select para ver o 
gráfico.

 

8. Use as teclas de seta para mover o cursor no gráfico e destacar a amostra. Os dados da amostra 
serão exibidos abaixo do gráfico.

9. Pressione ESC para voltar à lista de parâmetros.
Nota:  O número de amostras do lote que podem ser plotadas é limitado pela resolução da tela. 

Para visualizar um gráfico completo baixe os dados para um PC.

Exportar Todos os Registros
Selecione esta opção para exportar todos os registros para um computador.

Exportar todos os dados registrados para um pen drive USB-C:
1. Insira um pen drive USB-C (ou USB-A com cabo adaptador) no conector USB-C localizado na 

parte de cima do medidor. Veja a seção 13.5. CONEXÃO COM PC para detalhes.
2. Selecione Export All Logs.

“Connecting” e as informações de transferência do arquivo serão exibidas.
Quando todos os arquivos forem transferidos, a mensagem “File transfer completed” será exibida.

Apagar Todos os Registros
Quando esta opção for selecionada, o instrumento pedirá confirmação. 
Pressione Yes para apagar ou No para voltar à tela anterior.
Para voltar ao menu de “Log Recall”, pressione ESC.
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13.4. NOTAS DE REGISTRO
Observações
O medidor pode armazenar até 20 observações. Uma observação pode ser associada com cada 
amostra. Para adicionar uma observação:

1. Selecione “Log Notes” no menu de Registro e então selecione “Remarks”. Uma lista das 
observações armazenadas será exibida.

2. Pressione New para criar uma nova observação, e use o teclado para inserir a nova observação 
na caixa de texto.

3. Pressione Delete para apagar a observação selecionada. Se a observação apagada for usada 
em um lote existente, a informação ainda estará disponível nos dados do lote.

 

Apagar Todas as Observações
Quando esta opção for selecionada, o instrumento pedirá por confirmação: “Do you want to perform 
the current operation?” (Você quer realizar esta operação?).
Pressione Yes para apagar ou No para voltar à tela anterior.

 

13.5. CONEXÃO COM PC
Os dados registrados na sonda e no medidor podem ser transferidos para um computador.
• Use o cabo USB A a C para conectar o medidor ao PC. 
• O medidor aparecerá no computador como um pen drive.
• Salve arquivos no computador. Todos os registros estarão listados como arquivos CSV.

Os arquivos CSV podem ser abertos com qualquer editor de texto ou de planilhas.
Todos os recursos do programa de planilhas pode ser usado para analisar os dados e transformá-los 
em gráficos.
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A sonda multi-sensor HI7698494 da Hanna Instruments foi projetada para uma variedade de 
medições de qualidade da água tanto in situ quanto em implantações ativas em águas urbanas ou 
naturais. A qualidade dos dados depende da localização do local, intervalos de serviço, quantidade 
de revestimentos, sedimentação e vegetação, e da instalação real. 
O local de implantação deve ser acessível durante toda a medição, considere inundação sazonal, 
congelamento e outras ações da natureza ao selecionar um local.
A sonda pode ser instalada em um banco horizontal (instalação fixa) ou em uma suspensão vertical 
(profundidade máxima de 20 m). Ao contrário das sondas que requerem um suporte de cabo para 
implantações ativas, a sonda pode ser abaixada e levantada manualmente pelo cabo devido a sua 
resistência superior. 
Para proteger o equipamento, evite a exposição ao vento, sol, espuma, turbulência, gradientes de 
temperatura do ar, períodos prolongados de alto fluxo, períodos prolongados de alto sedimento e 
detritos flutuantes.

A sonda é adequada para instalação em:
• Locais confinados, como entradas de rios, poços verticais, tanques
• Locais de águas abertas em movimento, como rios, riachos, valas (drenagem de terras agrícolas), 

canais de transporte
• Locais de águas abertas tais como lagos, lagoas, bacia de mangues, bacias de infiltração, baías
• Uma célula de fluxo
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Durante longas implantações, o instrumento pode ser fixado pelo ponto metálico na parte superior.

Diretrizes para Instalação e Manutenção do Local de Amostragem
• Selecione um local de amostragem de água que permita a coleta de amostras representativas de 

água.
• Posicione a sonda de modo que a superfície do sensor fique voltada para o fluxo, isto minimizará 

as bolhas de ar ou a cavitação do fluido. Limite a vazão para moderada.
• Monte a sonda em um ângulo de 0 a 45°. Isto evitará que o sensor de pH (pH/ORP) se torne 

eletricamente descontínuo devido aos eletrólitos internos que fluem para longe de suas células 
internas.

• Garanta que os locais de amostragem tenham fácil acesso.
• Visite regularmente os locais de amostragem de água para verificar a energia da bateria do 

medidor, danos nos sensores e as fixações da instalação.
• Remova o crescimento de plantas aquáticas que possam estar interferindo na coleta de amostras 

de água.
• Posicione as sondas suspensas atrás de um suporte e ancore o cabo/sonda a um tubo para proteger 

contra detritos.
• Tenha acesso a sensores de reposição e padrões ou buffers de calibração.
• Siga rigorosamente os procedimentos operacionais padrão estabelecidos (SOPs).
• Evite ar retido e mantenha um fluxo constante se instalado em uma célula de fluxo.
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O HI98494 exibe mensagens de erro para ajudar na solução de problemas. Avisos são exibidos para 
problemas não críticos, enquanto erros são exibidos para problemas críticos. 
Veja na seção 8. CALIBRAÇÃO para avisos e mensagens de erro durante a calibração.

“Log space full” (Espaço de Registro Cheio) é exibido quando 
a memória do medidor está cheia e não é possível registrar 
dados adicionais. 
Apague um ou mais lotes do medidor.
“Power fault. Check the probe cable” (Falha de energia. 
Verifique o cabo da sonda) é exibido quando se liga o medidor 
com uma sonda conectada. Ele é acionado se o medidor 
detectar uma carga alta na conexão da sonda. 
Verifique o cabo da sonda. Se o problema persistir, entre em 
contato com a Hanna Instruments.
“Language data not available!” (Dados de idioma não 
disponível) é exibido ao ligar o medidor se o arquivo de idioma 
não estiver carregado. Reinicie o medidor. Se o problema 
persistir, entre em contato com a Hanna Instruments.
‘’Dead meter battery!’’ (Medidor sem bateria) é exibido se as 
baterias do medidor estiverem muito fracas para alimentar o 
medidor. O medidor desligará automaticamente. 
Conecte o carregador se estiver usando bateria recarregável ou 
troque as pilhas alcalinas para continuar.
‘’User data corrupted!’’ (Dados corrompidos) é exibido ao 
ligar o equipamento e os dados do usuário armazenados no 
medidor estão corrompidos. Reinicie o medidor. Se o problema 
persistir, entre em contato com a Hanna Instruments

“Incompatible Probe” (Sonda Incompatível) é exibido quando a 
sonda conectada não é compatível com o medidor.
Troque a sonda.

“Incompat.sensor!” (Sensor incompatível) é exibido quando 
o sensor conectado não é compatível com a sonda ou com o 
medidor.
Troque o sensor antes de continuar.



65

IM
PLANTAÇÃO DA SONDA

“Wrong input” (Entrada errada) é exibido quando o sensor 
conectado não é compatível com o conector.
Troque o sensor antes de continuar.

“No Cap Detected” (Tampa não detectada) é exibida quando a 
tampa do sensor de OD não está inserida corretamente. 
Verifique e/ou recoloque a tampa e pressione Continue. 
Pressione Skip para continuar sem o sensor de opdo®.
“No Cap Info Detected” (Info da tampa não detectada) é 
exibida ao ligar o instrumento quando as informações da tampa 
não podem ser lidas. Verifique a tampa, pressione Continue 
e tente novamente. Pressione Skip para continuar sem o 
sensor de opdo®. Se o problema persistir, troque a tampa.
“Cap Info Error” (Erro na Info da Tampa) é exibido quando 
o sensor está danificado. Recoloque a tampa e pressione 
Continue. Pressione Skip para continuar sem o sensor de 
opdo®. Se o problema persistir, troque a tampa.
“Cap Expired” (Tampa Expirada) é exibida quando a tampa 
expirou. Pressione Continue ou troque a tampa. Continuar o 
use pode resultar em medições incorretas. Pressione Skip para 
continuar sem o sensor de opdo®. 

‘’Warning xxx’’ (Aviso xxx)
Avisos exibidos durante a inicialização são identificados 
usando um código numérico. 
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato  
com a Hanna Instruments. Alguns recursos podem ser 
acessados, mas não é certeza.

‘’Error x’’ (Erro x)
Os erros críticos são identificados usando um código numérico, 
e o medidor é automaticamente desligado. 
Entre em contato com a Hanna Instruments.
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SONDAS (fornecida sem sensores ou escudo de proteção)

Código Descrição

HI7698494/4 Sonda com cabo de 4 m

HI7698494/10 Sonda com cabo de 10 m

HI7698494/20 Sonda com cabo de 20 m

HI7698494/40 Sonda com cabo de 40 m

Nota: Sondas com cabos de comprimentos diferentes estão disponíveis sob encomenda. 

MEDIDORES COM SONDAS E SENSORES

Código Descrição

HI98494
Medidor HI98494, sonda com cabo de 4 m,  
com sensores de pH/ORP, EC, OD óptico

HI98494/10
Medidor HI98494, sonda com cabo de 10 m,  
com sensores de pH/ORP, EC, OD óptico

HI98494/20
Medidor HI98494, sonda com cabo de 20 m,  
com sensores de pH/ORP, EC, OD óptico

HI98494/40
Medidor HI98494, sonda com cabo de 40 m,  
com sensores de pH/ORP, EC, OD óptico

SENSORES

Código Descrição

HI7698194-0 Sensor de pH

HI7698194-1 Sensor de pH/ORP

HI7698194-3 Sensor de EC

HI7698494-5 Sensor óptico de OD

HI764113-1 Smart Cap de OD com o-ring
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ACESSÓRIOS
SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO RÁPIDA

Código Description

HI9828-20 Solução de Calibração Rápida, 230 mL

HI9828-25 Solução de Calibração Rápida, 500 mL

HI9828-27 Solução de Calibração Rápida, 1 galão

BUFFERS DE pH

Código Descrição

HI5004 Solução buffer de pH 4.01, 500 mL

HI5068 Solução buffer de pH 6.86, 500 mL

HI5007 Solução buffer de pH 7.01, 500 mL

HI5091 Solução buffer de pH 9.18, 500 mL

HI5010 Solução buffer de pH 10.01, 500 mL

SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE pH / ORP

Código Descrição

HI70670L Solução de limpeza para depósitos de sal para eletrodos de pH/ORP, 500 mL

HI70671L
Solução de limpeza e desinfecção para algas, fungos e bactéries para eletrodos 
de pH/ORP, 500 mL

HI70300L Solução de armazenamento de eletrodo de pH/ORP, 500 mL

PADRÕES DE ORP

Código Descrição

HI7021L Solução de teste de ORP, 240 mV a 25 °C, 500 mL

HI7022L Solução de teste de ORP, 470 mV a 25 °C, 500 mL
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Código Descrição

HI7040L Kit de solução de zero oxigênio, 500 mL + 12 g

SOLUÇÕES PADRÃO DE CONDUTIVIDADE

Código Descrição

HI7030L Solução de calibração de 12880 µS/cm, 500 mL

HI7031L Solução de calibração de 1413 µS/cm, 500 mL

HI7033L Solução de calibração de 84 µS/cm, 500 mL

HI7034L Solução de calibração de 80000 µS/cm, 500 mL

HI7035L Solução de calibração de 111800 µS/cm, 500 mL

HI7039L Solução de calibração de 5000 µS/cm, 500 mL

OUTROS

Código Descrição

HI7698290 Béquer de calibração pequeno

HI7698295 Escudo pequeno de proteção

HI7698297 Célula de fluxo longa e de liberação rápida

HI76984942
Kit de manutenção da sonda com escova pequena, chave hexagonal pequena, 
o-rings para sonda e lubrificante para os o-rings, limpador de lentes

HI920016 Cabo USB tipo A a C

HI710034 Capa de borracha de proteção laranja para o medidor



69

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICAÇÃO
Todos os equipamentos da Hanna Instruments estão em conformidade com as CE European 
Directives.

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. O produto não deve ser tratado como lixo 
doméstico. Entregue-o em um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Descarte de pilhas usadas. Este produto contém pilhas, não descarte-as no lixo doméstico. 
Entregue-as em pontos de coleta de reciclagem.
Assegurar o descarte correto dos produtos e das pilhas evita possíveis consequências negativas para 
o meio ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contate sua cidade ou seu serviço 
local de coleta de lixo.

RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS
Antes de utilizar este produto, verifique se ele é completamente adequado para a sua aplicação 
específica e para o ambiente em que será utilizado. Qualquer alteração no equipamento feita pelo 
usuário pode prejudicar o desempenho do medidor. Para a sua segurança, não use ou armazene o 
medidor em ambientes perigosos.
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O HI98494, a sonda e os sensores fornecidos possuem garantia de 90 dias para defeitos de 
fabricação, quando usado para a finalidade pretendida e mantido de acordo com as instruções deste 
manual. Esta garantia é limitada ao conserto ou troca, sem custo – desde que esteja dentro do prazo.
Visando a excelência dos nossos produtos e serviços, bem como a oferta de um benefício mútuo e 
legítimo, clientes da Hanna Instruments Brasil podem estender a garantia da sonda e sensores para 
6 meses e do equipamento para 2 anos. 
A solicitação de extensão de Garantia da Hanna Instruments Brasil é muito simples e não tem custo, 
para ativá-la basta preencher corretamente o formulário de Garantia Estendida. 

Para acessá-lo utilize o QR CODE ao lado ou acesse https://hannainst.com.br/garantia.

Caso necessite acionar nossos serviços, entre em contato com a assistência técnica informando o código 
do produto, número do lote, número de série e a natureza do problema. Se for necessário o envio do 
produto à Hanna Instruments Brasil, primeiro obtenha o Formulário de Assistência Técnica e a NF 
de Remessa, antes do envio, certifique-se que o material está corretamente embalado e protegido.

Para consultar as despesas de postagem e demais orientações, verifique a política de garantia da 
Hanna Instruments Brasil, disponível em nosso site.

Importante: Danos causados por acidentes, mau uso, adulteração ou falta de manutenção 
recomendada não serão cobertos e você será notificado de todos os custos.
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A Hanna Instruments reserva o direito de modificar o design,
construção e aparência dos produtos sem aviso prévio.
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