MANUAL DE INSTRUÇÕES

MEDIDOR DE PH E UMIDADE DO SOLO
MODELO PH-2500

1. ESPECIFICAÇÕES
Precisão: 0,2 pH
Escala:
pH: 3 a 8pH
Umidade: 0 a 80% UR

2. INSTRUÇÕES DE USO
1.
2.

3.

4.

5.

Se o solo a ser testado estiver seco ou contiver muito estrume, borrife um
pouco de água sobre o solo, e espere por 25-30 minutos antes de testar.
Antes de usar o medidor, certifique-se de polir sua superfície com um
pedaço de pano úmido. Quando usar um medidor novo, certifique-se de
inseri-lo no solo algumas vezes para remover as impurezas oleosas de sua
superfície metálica.
Insira o medidor diretamente no solo sob consideração, enfiando
totalmente a superfície metálica e calçando bem o solo em volta para que
este se adira bem à superfície do eletrodo metálico do medidor. Cerca de
10 minutos após inserir o medidor no solo, o indicador mostrará o valor
correto de pH ou umidade.
O medidor pode às vezes registrar valores diferentes dependendo das
condições do solo, como por exemplo, adesão ao conteúdo úmido na
superfície metálica, ou o nível de pH. Ele é, portanto, ideal para efetuar
uma média de várias medições.
Pressione o botão branco/verde. O indicador mostrará o valor aproximado
de umidade. Após o uso, limpe bem as placas.

Notas
O valor do pH do solo é um fator muito importante para a qualidade de colheitas. A
maioria das colheitas não pode sobreviver a um solo muito ácido ou alcalino.
Conseguir a leitura exata para a sua colheita é muito importante.

3. LISTA DE ACESSÓRIOS
Acessórios Fornecidos

Manual de instruções
Acessórios opcionais (Vendidos separadamente)

Estojo para transporte modo ES-01

TERMOS DE GARANTIA
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se
verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data da
compra.
A garantia não abrange fusível, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova,
bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
Observações:
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de
calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a
abertura do mesmo pela assistência técnica da Sondaterra.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de
simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta
deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de
certificado de calibração.
• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não
utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em
mãos o número da nota fiscal de venda da Sondaterra, código de barras e número de
série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos
correm por conta do comprador.
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