
M
ANUAL DE INSTRUÇÕES

HI96733C
Fotômetro Portátil 

para Amônia Faixa Alta



Obrigada por escolher um produto Hanna Instruments®.
Por favor, leia este manual de instruções atentamente antes de usar o medidor.
Este manual fornecerá as informações necessárias para o uso correto do 
instrumento, assim como uma ideia precisa de sua versatilidade. 
Para informações técnicas adicionais, não hesite em enviar um e-mail para 
vendas@hannainst.com.br.
Acesse www.hannainst.com.br.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material é proibida sem a 
autorização do proprietário, Hanna Instruments Brasil.

Caro 
Cliente,
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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 HI96733C é fornecido com: 
 • Cubetas e tampas de amostra (2 unid.)
 • Cubetas de padrão CAL CheckTM

 • Bateria de 9V
 • Pano para limpeza das cubetas
 • Tesoura
 • Certificado de qualidade do medidor
 • Manual de Instrução e Guia de Referência Rápida
 • Maleta Resistente de Transporte

Nota: Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o instrumento funciona 
corretamente, guarde também a nota fiscal de compra do equipamento. Qualquer item 
defeituoso ou avariado deve ser devolvido em sua embalagem original com os acessórios 
fornecidos.
Espaço reservado para 

as Cubetas de CAL Check Cubetas de Padrão CAL Check Bateria 9V

Pano para
a Limpeza de Cubetas

Espaço reservado
para a tesoura

Cubetas de Amostra
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O HI96733 um medidor microprocessador portátil de autodiagnostico que se beneficia com os 
anos de experiência da Hanna Instruments como uma fabricante de instrumentos analíticos. Este 
medidor possui um avançado sistema óptico baseado em uma Lâmpada de Tungstênio especial e 
um filtro de interferência de banda estreita que permite leituras mais precisas e repetíveis. Todos 
os instrumentos são calibrados de fábrica e o design eletrônico e óptico minimiza a necessidade 
de calibração frequente.
Com a poderosa função CAL CheckTM é possível validar o bom desempenho do instrumento a 
qualquer momento. O procedimento de validação é extremamente fácil. É só usar um dos padrões 
rastreáveis por NIST prontos para o uso da Hanna Instruments para verificar o desempenho do 
instrumento e recalibrar, se necessário.
Todos os instrumentos são a prova de respingos e a lâmpada e as unidades de filtro são protegidas 
contra a poeira e sujeira. Isso faz com que os instrumentos cumpram as aplicações de campo. 
Mensagens no visor ajudar o usuário durante a operação de rotina. O medidor possui uma função 
de desligamento automático que desliga o instrumento após 10 minutos sem uso no modo de 
medição e após 1 hora se deixado no modo de calibração. 
O medidor usa um sistema exclusivo de bloqueio efetivo para garantir que a cubeta esteja sempre 
na mesma posição na célula de medição. A célula foi desenvolvida para suportar uma cubeta 
longa, o que facilita a adição de amostra e reagentes. A cubeta é feita de vidro óptico especial 
para obter melhores resultados.
O fotômetro HI96733 mete o teor de íons de amônio em amostras de água na faixa de 0.0 a 
50.0 mg/L (ppm). O método é uma adaptação do Método Nessles, D1426-92, do ASTM Manual 
of Water and Environmental Technology. 
Os reagentes são líquidos e são fornecidos em garrafas. A quantidade de reagentes é precisamente 
dosada para garantir máxima repetibilidade.

graus em Celsius
graus em Fahrenheit
Sociedade Americana para Testes e Materiais
Visor de Cristal Líquido
miligramas por litro. mg/L é equivalente a ppm (partes por milhão)
militro
milivolt

°C:
°F:

ASTM:
LCD:

mg/L:
mL:
mV:

DESCRIÇÃO GERAL
ABREVIAÇÕES
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ES Faixa 0.0 a 50.0 mg/L (NH4
+)

Resolução 0.1 mg/L

Exatidão a 25 °C ±0.5 mg/L ±5% de leitura

Fonte de Luz Lâmpa de Tungstênio
Detector de Luz Fotocélula de silício com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm

Método
Adaptação do Método Nessler, D1426-92, ASTM Manual of Water and 
Environmental Technology. A reação entre a amônia e os reagentes provoca 
uma coloração amarela na amostra.

Ambiente
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
UR max 95 % sem condensação

Bateria 9V (1 unid.)

Desligamento 
Automático

Após 10 minutos sem uso no modo de medição;
após 1 hora sem uso no modo de calibração;
com lembrete da última leitura.

Dimensões 192 x 104 x 69 mm 
Peso 320 g

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código Descrição Quantidade por Teste

HI93733A-0 Reagente Nessler 4 gotas

HI93733B-0 Reagente B de Amônia 9 mL
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A precisão é a proximidade entre as medições 
repetidas. A precisão é geralmente expressa como 
desvio padrão (DP).
A exatidão é definida como a proximidade de um 
resultado de teste ao valor verdadeiro.
Mesmo que uma boa precisão sugira uma boa 
exatidão, resultados precisos podem ser inexatos. 
A figura explica essas definições.
Em um laboratório, usando uma solução padrão 
de 6.00 mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N) e 
um lote representativo de reagentes, um operador 
obteve, com um único instrumento, um desvio 
padrão de 0.12 mg/L.

Preciso, Exato Preciso, Inexato

Impreciso, ExatoImpreciso, Inexato

PRECISÃO E EXATIDÃO

Absorção de luz é um fenômeno típico de interação entre radiação eletromagnética e matéria. 
Quando um feixe de luz atravessa uma substância, um pouco da radiação pode ser absorvido por 
átomos, moléculas ou estruturas de cristal.
Se absorção pura acontecer, a fração de luz absorvida depende tanto do comprimento do caminho 
óptico através da matéria quanto das características físico-químicas da substância de acordo com 
a Lei de Lambert-Beer:

-log I/I
o
 = ελ c d

ou 
A  = ελ c d

Onde:
-log I/I

o = Absorbância (A)
I
o

= intensidade do feixe de luz incidente
I = intensidade do feixe de luz depois da absorção
ελ = coeficiente de extinção molar em comprimento de onda λ
c = concentração molar da substância
d = caminho óptico através da substância

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO
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Uma lâmpada especial de tungstênio controlada por microprocessador emite radiação que é primeiro 
condicionada opticamente e irradiada para a amostra contida na cubeta. O caminho óptico é 
corrigido pelo diâmetro da cubeta. Então a luz é espectralmente filtrada para um comprimento de 
banda espectral estreito, para obter um feixe de luz de intensidade I

o
 ou I.

A célula fotoelétrica coleta a radiação I que não é absorvida pela amostra e a converte em corrente 
elétrica, produzindo um potencial na faixa de mV.
O microprocessador usa este potencial para converter o valor de entrada na unidade de medição 
desejada e para mostrá-la no LCD.
O processo de medição é feito em duas fases: primeiro o medidor é zerado e então a medição é 
realizada.
A cubeta possui um importante papel porque é um elemento óptico e por isso requer atenção especial. 
É importante que ambas, a cubeta de medição e a de calibração, sejam opticamente idênticas 
para fornecer as mesmas condições de medição. Sempre que possível use a mesma cubeta para as 
duas situações. É necessário que a superfície da cubeta esteja limpa e sem arranhões, para evitar 
interferências na medição causados por reflexos e absorção da luz indesejados. É recomendável 
que não se toque na cubeta com as mãos.
Além disso, para manter as mesmas condições durante as fases de calibração (zero) e medição, é 
necessário fechar a cubeta para evitar qualquer contaminação.

Se todos os outros fatores são constantes, a concentração “c” pode ser calculada a partir da 
absorbância da substância.
A análise química fotométrica é baseada em reações químicas específicas entre uma amostra e 
um reagente para produzir o composto absorvente de luz. Dado que a absorção de um composto 
depende estritamente do comprimento de onda do feixe de luz incidente, uma largura de banda 
espectral estreita deve ser selecionada assim como uma largura de banda central apropriada para 
aperfeiçoar as medições.
O sistema óptico dos colorímetros ‘HI96’ da Hanna é baseado em uma lâmpada especial de 
tungstênio e filtros de interferência de banda estreita para garantir tanto o alto desempenho 
quanto resultados confiáveis.

diagrama do layout óptico do HI96733
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1. Tecla GLP/  
2. Tecla CAL CHECK
3. Tecla ZERO/CFM
4. Tecla READ /TIMER
5. Tecla ON/OFF
6. Visor LCD 
7. Indicador de alinhamento da 

cubeta 
8. Suporte da cubeta

DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

DESCRIÇÃO DO TECLADO
• ON/OFF: para ligar/desligar o medidor.
• ZERO/CFM: para zerar o medidor antes de uma medição, para confirmar os valores editados 

ou para confirmar a restauração da calibração de fábrica.
• READ /TIMER: é uma tecla multifunção. No modo de medição, pressione para fazer uma 

medição, ou aperte e segure por três segundos para iniciar uma contagem regressiva pré-
programada antes da medição. No modo GLP pressione para visualizar a próxima tela.

• CAL CHECK: é uma tecla com duas funções. Pressione para fazer a validação do medidor, ou 
aperte e segure por três segundos para entrar no modo de calibração. 

• GLP/ : é uma tecla com duas funções. Pressione para entrar no modo GLP. No modo de 
calibração, aperte para editar a data e a hora.              

MODOS DE OPERAÇÃO
• Modo de medição: modo de operação padrão, habilita tanto a validação quanto a medição.
• Modo de calibração: para entrar neste modo, aperte e segure a tecla CAL CHECK por três 

segundos (a tag “CAL” aparece), habilita a calibração do instrumento.. 
• Modo GLP: para entrar pressione a tecla GLP/  (a tag “GLP” aparece), habilita a consulta 

a dados de calibração ou restaura a calibração de fábrica.
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DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DO VISOR

1.  O esquema de medição (lâmpada, cubeta, detector) aparece durante as diferentes fases da 
medição zero ou da leitura

2.  Mensagens de erro e avisos
3.  O ícone da bateria indica o status da carga
4.  A ampulheta aparece quando uma verificação interna está em andamento
5.  Mensagens de status
6.  O cronometro aparece quando o timer da reação está ativado
7.  Os ícones de data, mês e dia aparecem quando a data é mostrada
8.  Visor principal de quatro dígitos
9.  Unidades de medição
10.  Visor secundário de quatro dígitos
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O instrumento mostra mensagens quando condições errôneas aparecem. As mensagens também são 
mostradas quando os valores obtidos estão fora da faixa esperada. O alarme é emitido.

a) na leitura zero

Luz Alta: Há luz demais para realizar a medição.  
Por favor, verifique a preparação da cubeta zero.

Luz Baixa: Não há luz o suficiente para realizar a medição.  
Por favor, verifique a preparação da cubeta zero.

Sem Luz: O instrumento não pode ajustar o nível de luz.  
Por favor, verifique se a amostra não contém nenhum detrito.

Cubetas invertidas: As cubetas zero e de amostra estão invertidas.

Zero: Uma leitura zero não foi feita. Siga as instruções do processo 
de medição para zerar o medidor.

b) na leitura da amostra

ERROS E AVISOS



12 

Abaixo da Faixa: Um “0.0” piscante indica que a amostra absorve 
menos energia do que a referência zero. Verifique o procedimento 
e tenha certeza de que está sendo utilizado a mesma cubeta para 
a referência (zero) e para a medição.

Acima da Faixa: O valor de concentração máxima piscando indica 
uma condição acima da faixa. A concentração da amostra está acima 
da faixa programada: dilua a amostra e refaça o teste.

c) durante o procedimento de calibração

Padrão Baixo: A leitura do padrão é menor do que a esperada.

Padrão Alto: leitura do padrão é maior do que a esperada.

Erro na tampa: Aparece quando a luz externa entra na célula 
de análise. Assegure-se de que a tampa da cubeta está presente.

Resfriando a lâmpada: O instrumento espera até a lâmpada ser 
resfriada.

d) outros erros e avisos
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Bateria fraca: A bateria deve ser trocada em breve. 

Sem bateria: Isso indica que a bateria acabou e deve ser trocada. 
Uma vez que esta mensagem é mostrada, a operação normal do 
instrumento é interrompida. Troque a bateria e reinicie o medidor.

ERROS E AVISOS
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• Uso correto do conta-go tas:
a. Para conseguir bons resultados reproduzíveis, bata o conta-gotas na mesa várias vezes e

limpe o exterior do frasco com um lenço.
b. Sempre mantenha o frasco conta-gotas na posição vertical quando estiver dosando o reagente.

(a) (b)

As instruções listadas abaixo devem ser seguidas durante a medição para garantir melhor exatidão.
• Cores ou matérias suspensas em grandes quantidades podem causar interferência, portanto

devem ser removidas por tratamento com carbono ativado e por filtragem prévia.
• Para o preenchimento correto da cubeta: o líquido na

cubeta forma uma concavidade no topo; o fundo dessa
concavidade deve estar no mesmo nível da marca de
10 mL.

• Para medir exatamente 0.5 mL de reagente com a seringa de 1 mL:
a. empurre o êmbolo completamente na seringa e insira a ponta na solução.
b. puxe o êmbolo para cima até que a borda inferior da vedação esteja exatamente na

marca de 0,0 mL.
c. retire a seringa e limpe a parte externa da ponta da seringa. Certifique-se de que não

há gotas penduradas na ponta, se tiver, retire-as. Em seguida, mantendo a seringa na
posição vertical acima da cubeta, empurre o êmbolo para dentro da seringa até que a borda
inferior da vedação esteja exatamente na marca de 0,5 mL. Agora, a quantidade exata
de 0,5 mL foi adicionada à cubeta, mesmo que a ponta ainda contenha alguma solução.

Nível provável de
líquido absorvido
pela seringa
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• É importante que a amostra não contenha detritos, pois isso
pode corromper a leitura.

• Para evitar vazamento de reagente, é recomendável que a
cubeta seja vedada com a rolha de plástico HPDE fornecida
e, em seguida, fechada com a tampa preta.

• Cada vez que a cubeta é usada, a tampa deve estar apertada
no mesmo grau.

• Sempre que a cubeta for colocada na célula de medição, deve estar seca por fora e
completamente livre de marcas de dedos, óleo ou sujeira. Limpe-a cuidadosamente com o
HI731318 ou um lenço sem fiapos antes de inserir na célula.

• Chacoalhar a cubeta pode gerar bolhas na amostra, causando leituras mais altas. Para obter 
medições precisas, remova essas bolhas girando ou batendo suavemente na cubeta.

• Não deixa que a amostra reagida fique parada por muito tempo após a adição do reagente, 
ou a exatidão será perdida.

• É possível fazer várias medições em sequência, mas é recomendável que se faça uma nova 
leitura zero para cada amostra e que se use a mesma cubeta para zerar e medir.

• Após a leitura é importante descartar a amostra imediatamente, pois o vidro pode ficar 
permanentemente manchado.

• Todos os tempos relatados neste manual são a 25°C (77°F). Em geral, o tempo de reação deve 
ser aumentado para temperaturas menores de 20°C (68°F), e diminuído para temperaturas 
maiores de 25°C.

• Para manter a máxima exatidão, antes de uma medição siga o processo de validação para 
garantir que o instrumento está corretamente calibrado. Se necessário, calibre o instrumento.

DICAS GERAIS PARA UM
A M

EDIÇÃO PRECISA
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Prepare o instrumento para medição como descrito a seguir:
• Remova a proteção contra poeira do suporte de cubeta.
• Coloque a bateria no instrumento como descrito no capítulo “TROCA DE BATERIAS”.
• Coloque o instrumento sobre uma mesa plana.
• Não coloque o instrumento sob a luz direta do sol.

Para compensar pela turbidez ou cor da amostra, a medição ocorre em duas fases. 
Primeiro, o medidor é zerado, usando uma amostra não reagida. Após os reagentes serem 
adicionados, a amostra reagida é medida.

• Quando o alarme soa brevemente e o LCD exibe traços, o medidor está pronto. A tag “ZERO” 
piscando indica que o instrumento precisa ser zerado primeiro.

• Usando a seringa, adicione 1 mL de amostra não reagida à cubeta.

• Pressione ON/OFF para ligar o medidor. O visor mostrará todas as tags brevemente.
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• Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no visor, 
dependendo da fase de medição.

• Após alguns segundos, o visor mostrará “-0.0-”. O medidor então estará zerado e pronto 
para a medição. Retire a cubeta.

• Usando a pipeta de plástico, adicione 9 mL de HI93733B-0 Reagente B de Amônia, até a 
marca de 10 mL. Coloque a tampa e gire a solução para misturar.

• Coloque a cubeta no instrumento e verifique se a tampa está posicionada corretamente no 
encaixe do equipamento.

PROCEDIM
ENTO DE M

EDIÇÃO

10 mL 
de amostra
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• Retire a cubeta do suporte, retire a tampa e adicione 4 gotas de HI93733A-0 Reagente 
Nessler. Recoloque a tampa e gire a cubeta suavemente para misturar.

• Recoloque a cubeta no suporte e verifique se a tampa está posicionada corretamente no 
encaixe do equipamento.

• Pressione e segure READ /TIMER por 3 segundos. O visor mostrará a contagem regressiva 
antes da medição. Um “bipe” indicará o final do timer.
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HI93733A-0

• Ou aguarde 3 minutos e 30 segundos e pressione READ /TIMER.  Em ambos os casos, 
os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no visor, dependendo da fase de 
medição.
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INTERFERÊNCIAS

Interferências podem ser causadas por:
• Compostos orgânicos como: cloraminas, várias aminas alifáticas e aromáticas, glicina (erro 

positivo). Para eliminar essas interferências é necessária a destilação.
• Compostos orgânicos como: aldeídos, álcoois (por exemplo, etanol) ou acetona (erro negativo). 

Para eliminar essas interferências é necessária a destilação.
• Sulfeto (S2-): pode causar turbidez.
• Dureza acima de 1 g/L como Carbonato de Cálcio (CaCO3).

• No final da medição, o instrumento mostrará diretamente a concentração em mg/L de íons 
de amônio (NH4

+) na tela. 

• Para converter a leitura para mg/L de amônia (NH3), multiplique o resultado pelo fator 0.944.
• Para converter a leitura para mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N), multiplique o resultado 

pelo fator 0.776.

PROCEDIM
ENTO DE M

EDIÇÃO
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Use o procedimento de validação para garantir que o instrumento está corretamente calibrado.
Aviso: Valide o instrumento apenas com as soluções Padrão CAL CheckTM da Hanna Instruments, 
pois de outra forma, leituras errôneas podem ser obtidas. Para uma validação precisa, realize o teste 
em temperatura ambiente: 18 a 25 °C.

• Aperte ON/OFF para ligar o medidor.

• Quando o medidor emitir um bipe breve, e o visor exibir traços, ele estará pronto para 
realizar medições. 

• Coloque a Cubeta A de padrão CAL CheckTM HI96733-11 no suporte de cubeta e verifique 
se a tampa está posicionada corretamente no encaixe do equipamento.

• Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no visor, 
dependendo da fase de medição.

PR
OC

ED
IM

EN
TO

 D
E 

VA
LI

DA
ÇÃ

O



21

• Após alguns segundos, o visor mostrará “-0.0-“. O medidor então estará zerado e pronto 
para a validação.

• Retire a cubeta.
• Coloque a Cubeta B de padrão CAL CheckTM HI96733-11 no suporte de cubeta e verifique 

se a tampa está posicionada corretamente no encaixe do equipamento.

• Pressione CAL CheckTM e os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no visor 
junto com a tag “CAL CHECK”, dependendo da fase de medição.

• No final da medição, o instrumento mostrará o valor do padrão de validação.

A leitura deve estar dentro das especificações como relatado no Certificado de Padrão CAL CheckTM. 
Se o valor obtido estiver fora das especificações, por favor verifique se as cubetas não possuem 
digitais, óleo ou sujeira e repita a validação. Se os resultados ainda estiver fora das especificações, 
então recalibre o instrumento.

PROCEDIM
ENTO DE VALIDAÇÃO
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Nota: É possível interromper o procedimento de calibração a qualquer momento ao se pressionar 
as teclas CAL CHECK ou ON/OFF.

Aviso: Calibre o instrumento apenas com as soluções Padrão CAL CheckTM da Hanna Instruments, 
pois de outra forma, leituras errôneas podem ser obtidas. Para uma calibração precisa, realize o teste 
em temperatura ambiente: 18 a 25 °C.

• Aperte ON/OFF para ligar o medidor.

• Quando o medidor emitir um bipe breve, e o visor exibir traços, ele estará pronto para 
realizar medições.

• Pressione e segure CAL CHECK por três segundos para entrar no modo de calibração. O visor 
mostrará “CAL” durante o procedimento de calibração. A tag “ZERO” piscando pede para 
que o instrumento seja zerado.

• Coloque a Cubeta A de padrão CAL CheckTM HI96733-11 no suporte de cubeta e verifique 
se a tampa está posicionada corretamente no encaixe do equipamento.
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• Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no visor, 
dependendo da fase de medição. 

• Após alguns segundos, o visor mostrará “-0.0-“. O medidor então estará zerado e pronto para 
a calibração. A tag “READ” piscando pede a leitura do padrão de calibração. 

• Retire a cubeta.
• Coloque a Cubeta B de padrão CAL CheckTM HI96733-11 no suporte de cubeta e verifique 

se a tampa está posicionada corretamente no encaixe do equipamento. 

• Pressione READ /TIMER e os ícones de lâmpada, cubeta e detector serão mostrados no 
visor, dependendo da fase de medição.

PROCEDIM
ENTO DE CALIBRAÇÃO
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INSERÇÃO DE DATA 

• Pressione GLP/  para editar o ano desejado (2000-2099). Se mantiver a tecla pressionada, 
o número do ano irá aumentar automaticamente. 

• Quando o ano correto for determinado, aperte ZERO/CFM ou READ /TIMER tpara confirmar.
Agora o visor mostrará o mês piscando.

• Após a medição, o instrumento mostrará por três segundos o valor do padrão CAL CheckTM.

Nota: Se o visor mostrar “STD HIGH”, o valor padrão era muito alto. Se o visor mostrar 
“STD LOW”, o valor padrão era muito baixo. Verifique se as duas cubetas de padrão CAL 
Check estão livres de digitais ou sujeira e se foram inseridas corretamente.

• Então a data da última calibração (ex: “01.08.2005”) aparecerá no visor, ou “01.01.2005” 
se a calibração de fábrica foi selecionada antes. Em ambos os casos, o número do ano estará 
piscando, pronto para a inserção da data.
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• Pressione GLP/  para editar o mês desejado (1-12). Se mantiver a tecla pressionada, o 
número do mês irá aumentar automaticamente. 

• Quando o mês correto for determinado, aperte ZERO/CFM ou READ /TIMER para confirmar. 
Agora o visor mostrará o dia piscando. 

• Pressione GLP/  para editar o dia desejado (1-31). Se mantiver a tecla pressionada, o 
número do dia irá aumentar automaticamente.

Nota: É possível mudar a seleção para dia, ano e mês ao se pressionar READ/TIMER.

• Pressione ZERO/CFM para salvar a data de calibração. 

• O instrumento mostrará “Stor” por um segundo e a calibração será salva.

• O instrumento irá retornar automaticamente para o modo de medição e mostrará traços no LCD.

ou

PROCEDIM
ENTO DE CALIBRAÇÃO
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No modo GLP, a data da última calibração pode ser verificada e a calibração de fábrica pode ser 
restaurada. 

DATA DA ÚLTIMA CALIBRAÇÃO

Para exibir a data de calibração:
• Pressione GLP/   para entrar no modo GLP. O dia e mês da calibração aparecerão no visor 

principal e o ano será mostrado no visor secundário. 

• Se nenhuma calibração foi realizada, a mensagem de calibração de fábrica “F.CAL” aparecerá 
no visor principal e o instrumento voltará ao modo de medição após três segundos. 

RESTAURAR CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA

É possível deletar a calibração e restaurar a calibração de fábrica.
• Pressione GLP/  para entrar no modo GLP.

• Pressione READ /TIMER para entrar na tela de restauração de calibração de fábrica.  
O instrumento pedirá confirmação do usuário para apagar a calibração.

GL
P
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• Pressione ZERO/CFM para restaurar a calibração de fábrica ou pressione GLP/  novamente 
para cancelar a restauração. 

• O instrumento mostrará a mensagem “donE” brevemente após a restauração, antes de voltar 
ao modo de medição. 

GLP
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Para preservar a bateria, o instrumento desliga após 10 minutos sem uso no modo medição e após 
1 hora no modo de calibração.
Se uma medição válida foi mostrada antes do desligamento 
automático, o valor é mostrado quando o instrumento for ligado. 
A tag “ZERO” piscando significa que um novo zero deve ser feito.
Uma bateria nova dura cerca de 750 medições, dependendo do 
nível de luz.
A capacidade restante da bateria é avaliada na inicialização do instrumento e após cada medição.

O instrumento mostra o indicador de bateria com três níveis:
• 3 linhas para 100% de capacidade.
• 2 linhas para 66% de capacidade.
• 1 linha para 33% de capacidade.
• Se o ícone de bateria estiver piscando, a capacidade está abaixo de 10%.

Se a bateria acabar e medições precisam não puderem ser feitas, o instrumento mostrará “dEAd 
bAtt” e desligará.
Para reiniciar o instrumento, a bateria deve ser trocada por uma nova.
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Para trocar a bateria, siga os passos abaixo: 

• Aperte ON/OFF para desligar o instrumento.

• Vire o instrumento de cabeça pra baixo e retire a tampa da bateria, girando-a no sentido 
anti-horário.

• Retire a bateria usada e coloque uma nova.
• Recoloque a tampa da bateria e gire no sentido horário para fechar.

TROCA DE BATERIA
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Conjunto de Reagentes

HI93733-01 Reagentes para 100 testes

HI93733-03 Reagentes para 300 testes

Outros Acessórios

HI96733-11 Cubetas Padrão de CAL CheckTM (1 kit)

HI742009P Bateria 9V (10 unid.)

HI731318 Pano para a limpeza de cubetas (4 unid.)

HI731331 Cubetas de vidro (4 unid.)

HI731335 Tampas para cubetas (4 unid.)

HI93703-50 Solução de limpeza de cubetas (230 mL)

HI740318 Maleta de transporte
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Recomendações
aos Usuários  

Antes de utilizar este produto, tenha a certeza de que ele é 
completamente adequado para sua aplicação específica e para o 
ambiente em que será utilizado. 
A operação deste instrumento pode causar interferências inaceitáveis 
em outros equipamentos eletrônicos, por isso é necessário que o 
operador faça o possível para corrigir tais interferências. 
Qualquer alteração no equipamento fornecido feita pelo usuário 
pode prejudicar a performance do medidor. 
Para evitar queimaduras ou outros danos, não coloque este 
instrumento no forno micro-ondas. Para a sua segurança e a do 
medidor, não use ou armazene o medidor em ambientes perigosos.

MAN96733  03/22



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

Garantia
O HI96733 possui 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 deste produto 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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