
HI981036  
Tester de pH para Carne 

Recomendação para os usuários
Antes de utilizar este produto, tenha a certeza de que ele é completamente adequado
para sua aplicação especí�ca e para o meio ambiente em que será utilizado. 
Qualquer alteração no equipamento fornecido feita pelo usuário pode prejudicar o desempenho
do medidor. Para sua segurança e a do medidor, não use ou armazene o medidor em ambiente 
perigosos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para mudar a bateria de íons de lítio CR2032, gire a tampa da bateria, localizada 
na parte de trás do instrumento, em sentido anti-horário para destravar. Retire
a tampa e troque a bateria com o lado + virado para cima.
Nota: Baterias devem ser trocadas apenas em um área segura, utilizando o tipo
de bateria especi�co neste mural. Baterias velhas devem ser descartadas de 
com as leis locais.

Troca de Bateria
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Solução de Armazenamento do Eletrodo
Codigo Descrição

HI70300L Solução de Armazenamento de Eletrodo, frasco de 500 ml

HI70300M Solução de Armazenamento de Eletrodo, frasco de 230 ml

HI9072 Solução de Armazenamento de Eletrodo, frasco conta-gotas de 13 ml

Solução de Limpeza do Eletrodo
Código Descrição

HI700601P Solução de Limpeza Geral, sachês de 20 ml (25pçs)

HI700630P
Solução de Limpeza Ácida para Carne, Óleos e Gorduras, sachês 
de 20 ml (25 pçs)

Solução Bu�er de pH
Código Descrição 

HI70004P Solução bu�er de pH 4.01, sachês de 20 ml (25 pçs)

HI70007P Solução bu�er de pH 7.01, sachês de 20 ml (25 pçs)

HI77400P Solução bu�er de pH 4.01 e 7.01, sachês de 20 ml(10 pçs, 5 cada)

Acessórios

Indicador de Bateria
O medidor possui um indicador de pouca bateria.
Quando a bateria estiver baixa, a tag piscara na 
tela. Quando a bateria estiver vazi, “Erb” aparecerá
na tela e medidor desligará. 

Limpar Calibração
Coloque o medidor em modo de calibração.
Aperte e segure ON/OFF até “CLR” ser mostrado.
O medidor automáticamente �cará com a 
calibração padrão.

Mensagem “ERR”
No modo calibração, se a mensagem “Err”
aparecer no visor quando uma solução bu�er
nova estiver sendo utilizada, então a sonda deve
ser limpa. Coloque a sonda em solução de limpeza 
HI700630 por 20 minutos. Enxágue com água 
puri�cada e coloque em solução de 

antes de calibrar.

Desligamento Automático
No modo de medição, aperte e segure o botão
ON/OFF. O medidor irá circular entre OFF, CAL
e as con�gurações de desligamento automático.
As con�gurações padrão é de 8 minutos (”d08”).
Aperte o botão ON/OFF para mudar. “d60” desliga
o aparelho após 60 minutos, e “d--” desabilita a
função. Aperte e segure o botão para sair do menu. 

Solução de Preenchimento de Eletrodo
Codigo Descrição

HI9071 Eletrólito de Ponte de Gel

Certi�cação
Todos os aparelhos Hanna Instrumets são feitos em conformidade
com as Diretrizes Europeias CE.
Descarte de Equipamento Elétricos e Eletrônicos. O produto não deve ser tratado com lixo
doméstico. Entregue-o em um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos elétricos
e eletrônico. Descarte de pilhas gastas. Este produto contém baterias, não descarte-as como
lixo doméstico. Entregue-as em pontos de coleta de reciclagem. 
Assegurar o descarte correto dos produtos e das baterias previne possíveis consequências negativas 
para o meio ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contate sua cidade, seu serviço
local de descarte de lixo, o lugar de compra ou acesse www.hannainst.com.br

RoHS
compliant

All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of  the copyright owner, Hanna Instruments, Woonsocket, Rhode Island, 02895,USA

Para obter maior precisão nas mediçoes é importante seguir as dicas abaixo:
• Devem ser usados bu�ers novos para cada calibração. Os valores dos sachês

de bu�ers de pH mudam depois de um tempo abertos.
A sonda deve ser sempre enxaguada com água puri�ca antes de ser colocada
no bu�er ou na solução a ser testada.
Quando o medidor não estiver em uso é importante adicionar algumas gotas 
de solução de armazenamento à capa protetora, para manter  sonda hidrata-
da. Se a solução de armazenamento não estiver disponível, pode-se utilizar
bu�er de pH 4.01 ou 7.01.
É importante calibrar e medir amostras na mesma temperatura, já que não 
há compensação de temperatura. Uma mudança drástica de temperatura 
entre os bu�ers e as amostras pode gerar leituras imprecisas.

Preencher o Eletrodo
Se estiver sujo, enxague a tampa e a ponta do sensor com água puri�cada. Vire
a sonda de ponta cabeça, remova a tampa girando-a cuidadosamente e puxe-a
em linha reta ao longo do eixo
do eletrodo. Tome cuidado com 
a haste de pH pois ela é feita  de 
vidro. Enxague qualquer traço do
gel de eletrólito.
Mergulhe na ponta do sensor em 
solução de limpeza HI700601P ou
HI70063P por 20 minutos e então 
enxágue com água puri�cada.
 

•

• Preencha a célula de referência 
com elólito de ponte de gel HI9071.
Coloque a tampa de referência com 
eletrólito de ponte de gel HI9071.
Coloque a tampa de referência nova-
mente: insira e empurre a tampa no
eletrodo.bTenha a certeza de que o
O-ring preto está �xo dentro do corpo do eletrodo. Qualquer 
excesso de gel será expelido no �nal do eletrodo através da 
junção aberta.

•

•Mergulhe a sonda montada em Solução de Armazenamento 
de Eletrodo por no mínimo 30 minutos.
Enxague a sonda com água puri�cada.
Choacoalhe o eletrodo, como se estivesse chacoalhando um
termômetro clínico, para eleiminar bolhas de ar dentro do 
bulbo de vidro.
Calibre com bu�ers novos antes de fazer medições.

•
•

•

Cuidado e Manutenção

Garantia
Este medidor possui garantia de 1 ano para defeitos de acabamento e materiais
quando usadopara a �nalidade pretandida e mantido de acordo com as instru-
ções. Esta garantia é limitada a um concerto ou troca sem custo. Danos causados 
por acidentes, mau uso, adulteração ou falta de manutenção recomendada não 
são cobertos. Se o serviço é necessário, contate a Hanna Instruments. Se estiver 
dentro da garantia, informe o número do modelo, data da compra, número de série 
e a natureza do problema. Se o medidor precisar ser devolvido à Hanna Instruments, 
primeiro obtenha o Formulário de Assistência Técnica e a NF de Remessa e então
envie o aparelho com os custos de envio pré-pagos. Quando enviar qualquer medi-
dor, tenha certeza de que está corretamente embalado para proteção completa.

armazenamento por no mínimo 30 minutos

•

•

•

•

•
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Botão ON/OFF

Nível
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Nível
Recomendado de
Imersão

Sonda de pH
Se a solução bu�er
de pH 4.01 for 
utilizada como 
primeiro ponto,
o valor de bu�er é
reconhecido e 
mostrado  com o 
indicador de estabilidade
piscando a tela.

Se a solução de pH 7.01 for utilizada
como primeiro ponto, o bu�er é 
reconhecido com o piscar do
indicador de estabilidade.
Quando a leitura estiver estável, 
o indicador de estabilidade desapa-
recerá e o pH 7.01 será calibrado.
Se o pH for o único ponto de cali-
bração, �nalize o procedimento de ponto
único à direita.
Se utilizar pH 4.01 como segundo ponto,
continue o procedimento de dois pontos à direita.

Para a calibração de ponto único utilizado o bu�er de pH
4.01, vá até o procedimento B.

Para calibração de ponto único ou de dois pontos
utilizando o bu�er de pH 7.01, vá até o procedimento A. A

B

Quando a 
leitura estiver 
estável, o indicador
de estabilidade
desaparecerá.
“Sto” será mostrado
quando a calibração
estiver salva.

O medidor
sairá do modo
de medição
e a tag de
calibração
será mostrada

O medidor 
sairá do modo
de medição e 
a tag de calibra-
ção será 
mostrada.

Do
is 

Po
nt

os

Use o pH 4.01
para realizar uma
calibração de 
dois pontos.
O valor será
automaticamente
reconhecido e 
mostrado com o indicador
de estabilidade piscando.

Quando a leitura
estiver estável,
o indicador de 
estabilidade
desaparecerá.
“Sto” será mostrado
quando a calibração
estiver salva.

O medidor 
sairá de modo
de medição e
a tag de cali-
bração será
mostrada

OBRIGADA
Caro cliente,
Obrigada por escolher um produto Hanna Instruments.
Por favor, leia o manual de instrução atentamente antes de 
usar o instrumento
Este manual fornecerá as informações necessárias para o uso 
correto do instrumento, assim como uma idéia de sua versatilidade.
Se caso precisar de informações técnicas adicionais, não hesite em 
enviar um e-mail para vendas@hannainst.com.br Calibração de Medidor

No modo de medição,
aperte e segure
o botão ON/OFF
até “CAL” aparecer
na tela.

Quando “7.01” piscar
na tela , coloque a 
ponta da sonda em 
uma solução bu�er
de 7.01 ou 4.01 pH.

Po
nt

o 
Ún

ic
o

Calibração de Ponto Único com pH 4.01B

A Calibração de Ponto Único ou Dois pontos de pH 7.01
pH 4.01 piscará no visor.
Ignore e aperte o botão
ON/OFF

Operação
Aperte o botão ON/OFF para ligar o
medidor. Todas as tags serão 
mostradas.
O medidor entrará no modo de 
medição: leitura atual e bu�ers
calibrados são mostrados. 

Faixa 0.0 a 14.0 pH
Resolução 0.1 pH
Precisão ±0.2 pH a 25°C 
Calibração Automática, de ponto único ou dois pontos
Eletrodo Sonda embutida para aplicação especí�ca
Tipo de bateria CR2032 de íons de lítio
Vida da bateria Aproximadamente 1000 horas de uso contínuo
Auto-o� 8 minutos, 60 minutos ou desabilitada
Ambiente 0 a 50°;  RH 95% max
Dimensões 51 x 148 x 21 mm 
Peso 43 g 

Exame Preliminar
Retire o medidor de embalagem e o examine cuidadosamente, para 
ter certeza de que o instrumento não está dani�cado. Se algum dano
ocorreu durante o transporte, contrate seu revendedor.
Cada instrumento é fornecido com:
•Solução bu�er de pH 4.01 sachê liquido (2pçs)
•Solução bu�er de pH 7.01sachê liquido (2pçs)
•Solução de limpeza ácida para carne, óleos e gorduras (2pçs)
•Solução de armazenamento de eletrodo, frasco conta-gotas de 13 ml
•Solução de preenchimento de eletrodo
•Manual de Instrução
•Certi�cado de qualidade

Nota: Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o medidor funciona
corretamento. Todos os itens devem ser devolvidos na embalagem original
com os acessórios fornecidos.

Uso Pretendido
O medidor foi especialmente desenvolvido para o processamento de carne. Nesta
indústria, a monitoração de pH é considerada de grande importãncia devido ao 
seu efeito nos fatores de qualidade da carne, incluindo capacidade de retenção de
água e validade. Desde o abate, processos bioquímicos começam a quebrar a carne.
A glicólise começa logo após o abate, convertendo glicogênio em ácido láctico, reduzindo
o pH da carcaça. Dependendo de alguns fatores, como tipo de animal e até raça, essa 
queda de pH pode levar uma hora ou mais. É vital que se monitore o pH durante esta
fase já que assim que o menor valor de pH for atingido, ele começará a subir lentamente,
indicando que a decomposição começou.
O valor de pH da carne in�uencia a sua capacidade de retenção de água, o que impacta
diretamente as qualidades de consumo como a maciez e a cor. Valores baixos de pH
resultam em menor capacidade de retenção de água e cores mais claras. Fatores como
estes podem ser importantes quando se considera formas e�cazes de se produzir 
derivados de carne. Por exemplo, na produção de salames e carne deve ter baixa 
capacidade de retenção de água para que seque de maneira uniforme.
Dependendo do tipo de produto �nal e dos passos necessários, os valores de pH
irão variar na indústria de processamento de carne. É imperativo, independente do 
produto �nal, que o pH seja mantido em um nível baixo para previnir a deterioração
bacteriana e cumprir com as normas de segurança alimentar. Ao se monitorar os valores
de pH ao longo do processo de produção de carne, pode-se garantir a criação de produtos
de carne seguros e consistentes.

Visão Geral do Medidor
Preparação:
O eletrodo de pH é embalado com a tampa protetora que contém
solução de armazenamento. Antes de usar o medidor, retirar a tampa 
protetorae condicione o eletrodo mergulhando a ponta (4 cm) em 
solução bu�er de pH 7.01 por vários minutos. Então siga o procedimento
de calibração.
•Não se assuste se cristais brancos aparecerem ao redor da tampa. 

É algo normal com eletrodos de pH e eles são dissolvidos quando
enxaguados com água.

•Use o botão ON/OFF para ligar o medidor.
NUNCA INSIRA O MEDIDOR ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO DE IMERSÃO
• Para melhores resultados, calibre periodicamente.
• Após do uso, enxágue o eletrodo com água e guarde-o com 

algumas gotas de solução de armazenamento na tampa protetora.
• Recoloque a tampa após cada uso.
NÃO USE ÁGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA PORPÓSITOS DE 
ARMAZENAMENTO. 

Junção de Referência Aberta
com Tampa Removível 
Sólidos suspensos podem entupir
permanentemente os poros de uma
junção de referência de cerâmica. O
desenho da junção aberta fornece um
potencial constante da junção e minimiza o bloqueio, pois
possui uma interface de gel aberta entre a amostra e a refe-
rência interna de Ag/AgCl. Caso a carne entre na junção, ela 
pode ser facilmente limpa e reabastecida com uma nova 
ponta de eletrólito. 

Funções da Sonda
Corpo de PVDF
Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) é um plastico de qualidade alimentar resistente a maior
parte dos químicos e solventes, incluido hiproclorito de sódio. Possui alta resistência à atritos,
força mecânica e resistência a ultravioleta. PVDF também é resistente a crescimento fúngico.

Tags de
Calibração

Indicador
de Bateria

Tags de
Estabilidade

Unidade de
Medição

Digitos

Especi�cações

“Sto” será mostrado
quando a 
calibração
estiver salva


