
================================================== MENU PG1400 Versão 3.01.003 =================================================== 

 

LIGA ---+- Mede 

        |  pH na faixa de -2 a 20pH, milivolts  de -1.900,0 a +1.900,0 e ORP (mV relativo) de -1.900,0 a +1.900,0. 

        | 

        | SETA Direita 

        |  Mostra próxima função. Aumenta um valor. 

        | 

        | SETA Esquerda 

        |  Acessa o MENU. Mostra função anterior. Diminui um valor.  

        | 

        | TECLA ESC (escape) 

        |  Desliga o PG1400 ou abandona a função atual. 

        | 

        | SIM Congela (Hold) 

        |  Congela leitura atual no display, o PG1400 continua fazendo as medidas, se teclar SIM volta a medir. 

        | 

        | MENU--------+  Ajustar pH 

           Ajustes do |  Efetua o ajuste do pH utilizando um jogo de Soluções conhecida. 

           PG1400.    | 

                      |- Ajustar ORP 

                      |  Efetua o ajuste do mV relativo utilizando uma Solução conhecida. 

                      | 

                      |- Ajustar Termômetro 

                      |  Ajuste do termômetro com outro de referência. 

                      | 

                      |- Temperatura Fixa 

                      |  Quando a temperatura as Solução é conhecida e não desejamos utilizar o Termômetro do PG1400. 

                      | 

                      |- Solução Tampão 

                      |  Nesta função ajustamos o valor dos Tampões utilizados para ajuste, Tampão Acido, Neutro e Básico. 

                      | 

                      |- Checar Eletrodo 

                      |  Verifica o desempenho do Eletrodo, como, Sensibilidade, Zero, Drift e Tempo de Resposta. 

                      | 

                      |- Auto Desliga 

                      |  Habilita a função Auto-desliga (auto-shuttoff), em 3 minutos o PG1400 se desliga automaticamente. 

                      | 

                      |- TECLA ESC 

                      |  Abandona o MENU e inicia a operação normal indicando o pH e Temperatura. 

                      | 

                      +----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



=================================================== CALIBRAÇÃO DO PG1400 ========================================================= 

 

Para efetuar a Calibração proceda: 

 

1- Com o PG1400 em operação pressione a Tecla SETA Esquerda. 

 

2- A primeira opção do Menu é “Ajustar pH”, tecle SIM para confirmar. 

 

3- Enxaguar o eletrodo com água deionizada, não é necessário limpar com papel absorvente. 

 

4- Será solicitado que se mergulhe o eletrodo na solução buffer de pH 7,01 ou o valor ajustado para a solução neutra. 

 

5- Acione a tela SIM, e o PG1400 indicará no display que está processando a medida. Aguarde a contagem regressiva a partir de 30 

segundos. Durante esse período o PG1400 irá aguardar a estabilidade da leitura, se ela não ocorrer surgirá uma mensagem de erro 

no display e a função será abandonada.  Isto pode acontecer se o tempo de resposta do sensor estiver muito longo. Neste caso 

troque o Eletrodo, ou entre em contato com a Assistência Técnica da Gehaka. 

 

6- Enxaguar novamente o eletrodo com água deionizada. 

 

7- Em seguida será solicitada a solução tampão 4,01 ou 10,01, ou seus valores ajustados. Acione a tela SIM, e o PG1400 indicará no 

Display que está processando a medida. Novamente será iniciada uma contagem regressiva a partir de 30 segundos, Aguarde. 

 

8- Após alguns instantes aparecerá no display uma mensagem com o percentual qualidade do eletrodo, por exemplo: 

 SLOPE DO ELETRODO 98%. Esse percentual indica a Vida do eletrodo. 

 

9- Tecle SIM para finalizar a calibração. Tecle ESC para sair do MENU. 
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