
Termômetro digital tipo espeto
com alarme 9791 PLUS

9791.16.2.01 Plus 
Fo

to
 m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
a

MANUAL DE
INSTRUÇÕES



2

Instruções de configuração
Esta unidade é construída com a função de alarme de dupla temperatura. 
1. A temperatura padrão do alarme é ajustada em 50°C. Isso pode ser alterado 
pressionando ou segurando “+” ou “-“ para definir a temperatura desejada.
2. Pressione o botão “Start/Stop” para iniciar a função alarme de temperatura. 
Aparecerá no visor o ícone de alarme (      ).
3. O alarme disparará quando a temperatura medida atingir ou exceder a temperatura 
de alarme definida. 
4 - Para parar o alarme pressione o botão “Start/Stop”. O símbolo de alarme 
desaparecerá do visor. 
5 - Se você quiser cancelar a função do alarme ou alterar a configuração após o inicio 
da função de alarme, pressione o botão “+” e “-“ ao mesmo tempo. 
6 - Para usar o alarme de temperatura mínima, segure o botão “Start/Stop” e 
pressione o botão “-“. Quando aparecer o ícone “LO” no visor, siga o mesmo 
procedimento anterior para definir a temperatura mínima. Quando o alarme mínimo 
estiver ativado, o ícone de alarme mínimo (      ) aparecerá no visor. O alarme disparará 
quando a temperatura medida alcançar a temperatura definida.  
7 - Você pode alternar entre o modo de alarme de temperatura “alta” e “baixa” 
segurando o botão (START/STOP) e, em seguida, pressionando o botão (-). Quando há 
o ícone “LO” no visor, todas as configurações são para o alarme de temperatura baixo. 
Se não houver um ícone “LO”, todas as configurações serão para o alarme de 
temperatura alta.
8 - O Alarme de Temperatura Alto e baixo pode ser ativado ao mesmo tempo. O ícone 
(        ) aparecerá no visor. .

Hold
Mantenha pressionado o botão “Start/Stop” até a aparecer a descrição HOLD no lado 
direito do visor. Durante 5 segundos a medição será retida no visor. 

Memória Max/Min
Para usar a memória máxima e mínima segure o botão “Start/Stop” e pressione o 
botão “+”. Durante 10 segundos, no visor aparecerá na seção principal a maior 
temperatura medida com uma seta indicativa para cima e na seção secundária do 
visor aparecerá a menor temperatura medida com uma seta indicativa para baixo. 
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Calibração
1 - Com o dispositivo ligado, coloque a sonda do termômetro em um banho 
termostático com a temperatura em 0°C.
2 -  Aguarde até que a leitura do termômetro permaneça estável e, em seguida, 
desligue o termômetro. Com o termômetro desligado, mantenha o botão “ON/OFF” 
pressionado até aparecer o valor a ser compensado no visor. Pressione novamente 
o botão “ON/OFF”.  Após esse esse procedimento a temperatura estará calibrada no 
ponto 0°C. 
3- A calibração só é possível quando a temperatura de medição estiver entre 4°C e -4°C.
4 - Para cancelar a calibração, retire a pilha do dispositivo e coloque-a novamente. 
Desligar o dispositivo não cancelará a calibração.

Substituição da pilha
1. Quando o ícone de pilha fraca aparecer no visor, a pilha deve ser trocada.
2. Abra o compartimento de pilha com uma moeda. Remova a pilha usada e substitua 
por uma nova. O lado positivo da pilha deve ficar para cima. 
Nota: lembre-se de colocar o anel de borracha antes de fechar o compartimento de pilhas. 

Atenção
O termômetro não deverá permanecer submerso em temperaturas acima de 200°C 
por um longo período. Caso utilize em altas temperaturas, espere estabilizar e faça a 
leitura, após retire o termômetro. Deixe até que a sonda esfrie antes de efetuar uma 
nova tomada. Mantenha longe do alcance das crianças. Cuidado, haste pontiaguda. 

Especificações
Escala: -50°C a 300°C 
Resolução: 1°C 
Exatidão: ±1°C de -10°C a 100°C 
               ±3°C ou ±2% acima de 200°C
               ±2°C no restante da escala

Dimensões: 245x30x23 mm
Dimensões haste: 145 mm
Diâmetro: 4 mm
Peso: 39 g
Alimentação: Pilha 1,5 V, LR44



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br atendimento@incoterm.com.br

Desde 1973

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do 
atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca 
incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de 
fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da 
data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção 
de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

GARANTIA
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