
 

 
 

 
 
 

   
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

COMBO5 

MEDIDOR MULTIPARÂMETRO 
DE BOLSO 

(pH - Cond. - TDS - Sal. - Temp.)  
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1. ESPECIFICAÇÕES 

 

 Faixa de medição Resolução Exatidão 
 

- pH 
 -2.00 a 16.00 pH 0.01pH ±0.02pH 
 

- Condutividade 
 0.0 a 199.9 µS/cm 0.1µS/cm 

±2%FS 
 200 a 1999 µS/cm 1µS/cm 

 2.00 a 19.99 mS/cm 0.01mS/cm 

 20.0 a 100.0 mS/cm 0.1mS/cm 
 

- TDS 
 0.0 a 131.9 ppm 0.1ppm 

±2%FS 
 132 a 1319 ppm 1ppm 

 1.32 a 13.19 ppt 0.01ppt 

 13.2 a 66.0 ppt 0.1ppt 
 

- Salinidade 
 0.0 a 99.9 ppm 0.1ppm 

±2%FS 
 100 a 999 ppm 1ppm 

 1.00 a 9.99 ppt 0.01ppt 

 10.0 a 50.0 ppt 0.1ppt 
 

- Temperatura 
 0 a 50 ºC 0.1ºC ±0.5ºC 
 

- Ajuste 

pH: 3 pontos (pH4.01, pH7.00 e pH10.01) 

Condutividade: 5 pontos (0.0µS/cm, 84.0µS/cm, 1413µS/cm, 

12.88mS/cm e 80.0mS/cm) 

- Grau de proteção: IPX4  

- Temperatura de operação: 0 a 40 °C 



- Umidade de operação:  10 a 90 %UR (sem condensação) 

- Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) 

- Dimensões (LxAxP): 42 x 183 x 33 mm 

- Peso: 150g (com pilhas) 

- Especificações adicionais: 

- Iluminação do visor (backlight) 

- Compensação automática de temperatura 

- Indicação de pilhas com pouca carga 

- Desligamento automático por inatividade: 10 minutos 

 

2. ACESSÓRIOS 

 

Itens que acompanham o COMBO5:  

- 1 solução tampão de pH7.00 (50mL)  

- 1 solução tampão de pH4.01 (50mL)  

- 1 solução de condutividade 1413µS/cm (50mL) 

- 1 solução de condutividade 12.88mS/cm (50mL) 

- 1 solução de armazenamento KCl-3M (5mL) 

- 1 maleta para transporte 

- 1 manual de instruções 
 
 

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção. 

Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO.  
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3. APRESENTAÇÃO 

 

VISTA FRONTAL  

 

 

  

1 - Visor LCD 

2 - Botão Liga-Desliga / CAL 

3 - Botão Mode 

4 - Anel de fixação do eletrodo 

5 - Eletrodo de medição 5 em 1 

(pH-Cond-TDS-Sal-Temp) 

6 - Reservatório de KCl-3M 

7 - Tampa de proteção 



VISOR LCD 

 
 

1 - Modo de medição:  

PH - pH 

COND - Condutividade 

TDS - TDS 

Salt - Salinidade 

2 - Valor da medição principal 

3 - Unidade da medição principal: 

pH / mV / ppm / ppt / µS / mS 

4 - Unidade da medição de 

temperatura: ºC / ºF 

5 - Compensação automática 

de temperatura: ATC 

6 - Valor da medição de 

temperatura 

7 - Modo de ajuste ativo: CAL 

8 - Pilhas com pouca carga 

9 - Falha no ajuste 



4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

 

LIGAR - DESLIGAR 

Para ligar / desligar o COMBO5, pressione brevemente o 

botão Liga-Desliga. 

 

SELECIONAR MODO DE MEDIÇÃO 

Para selecionar o modo de medição, pressione o botão 

Mode. Para cada pressionamento, Aparecerá na parte 

superior do visor a indicação do modo selecionado: 

... PH - pH  

 COND - Condutividade  

 TDS - Total de Sólidos Dissolvidos  

 Salt - Salinidade ... 

 

AJUSTE - pH 

Realize o ajuste do instrumento ao menos uma vez por 

semana. Para maior exatidão, realize o ajuste antes de 

iniciar os trabalhos. 

O COMBO5 pode ser ajustado em até 3 pontos de pH, 

respeitando as seguintes combinações: 
 

pH7 pH7 e pH4 pH7 e pH10 pH7, pH4 e pH10 

  



Para efetuar o ajuste, siga o procedimento abaixo: 

1) Separe em pequenos frascos aproximadamente 50mL 

de cada solução tampão de pH que será utilizada no 

ajuste/calibração, pH7.00, pH4.01 e/ou pH10.01; 

2) Remova a tampa de proteção e o reservatório de KCl do 

eletrodo; 

3) Ligue o COMBO5, pressionando o botão Liga-Desliga; 

4) Selecione o modo de medição pH, pressionando o botão 

Mode; 

5) Lave o eletrodo em água destilada ou deionizada e 

remova o excesso de água utilizando papel toalha 

macio; 

6) Mergulhe o eletrodo (até o nível do anel de fixação) na 

solução tampão de pH7.00, agitando-a suavemente para 

homogeneizá-la; 

7) Após a estabilização da leitura, mantenha pressionado o 

botão CAL até aparecer no visor a mensagem CAL; 

8) Piscará no visor a indicação do valor ajustado e, na 

sequência, as mensagens SA e End, sinalizando que o 

ajuste foi salvo e a operação concluída. O instrumento 

retornará ao modo de medição; 

9) Para ajustar em mais pontos, repita os passos 5 ao 8, 

utilizando a solução tampão correspondente; 



10) Após ajustar o segundo e/ou terceiro ponto de pH, o 

COMBO5 exibirá no visor o slope de ajuste. 

 
NOTAS: 

 Sempre inicie o ajuste pela solução tampão de pH7! 

 O slope de ajuste indica o desempenho do eletrodo e 

deve estar dentro do intervalo de 70 a 130%. Caso 

contrário, o eletrodo deverá ser substituído. 

 Aparecerá no visor a indicação   e a mensagem Err caso 

ocorra falha no ajuste. Se isto ocorrer, desligue o 

instrumento e repita o procedimento de ajuste. Se a 

falha persistir, contate o Suporte Técnico AKSO. 

- NUNCA reutilize soluções de ajuste, a fim de evitar 
contaminações e desvios de medição! 

 
AJUSTE - Condutividade/TDS/Salinidade 

Realize o ajuste do instrumento ao menos uma vez por 

semana. Para maior exatidão, realize o ajuste antes de 

iniciar os trabalhos. 

Ajustes na medição de condutividade também corrigem as 

medições de TDS e salinidade.  

O COMBO5 pode ser ajustado em até 5 pontos de 

condutividade: 

0.0µS/cm 84µS/cm 1413µS/cm 12.88mS/cm 80.0mS/cm 



Para efetuar o ajuste (nos pontos  84µS/cm, 1413µS/cm, 

12.88mS/cm e 80.0mS/cm), siga o procedimento abaixo: 

1) Separe em pequenos frascos aproximadamente 50mL 

de cada solução tampão de condutividade que será 

utilizada no ajuste/calibração, 84µS/cm, 1413µS/cm, 

12.88mS/cm e/ou 80.0mS/cm;  

2) Remova a tampa de proteção e o reservatório de KCl do 

eletrodo; 

3) Ligue o COMBO5, pressionando o botão Liga-Desliga; 

4) Selecione o modo de medição Condutividade, 

pressionando o botão Mode; 

5) Lave o eletrodo com água destilada ou deionizada em 

abundância, garantindo a total remoção de resíduos dos 

sensores;  

6) Observe o espaço entre os sensores (pinos de medição) 

de condutividade e remova o excesso de água utilizando 

papel toalha macio; 

7) Mergulhe o eletrodo (até o nível do anel de fixação) na 

solução padrão de condutividade com cuidado, agitando-

a suavemente para homogeneizá-la e evitando a 

formação de bolhas de ar entre os sensores (pinos de 

medição);  



8) Repouse o instrumento na borda do frasco ou segure-o 

firmemente mergulhado na solução padrão, evitando 

movimentos bruscos, a fim de estabilizar a leitura;  

9) Após a estabilização da leitura, mantenha pressionado o 

botão CAL até aparecer no visor a mensagem CAL; 

10) Piscará no visor a indicação do valor ajustado e, na 

sequência, as mensagens SA e End, sinalizando que o 

ajuste foi salvo e a operação concluída. O instrumento 

retornará ao modo de medição; 

11) Para efetuar ajuste em outro ponto de condutividade, 

desligue o instrumento e repita os passos 3 ao 10, 

utilizando a solução padrão correspondente. 
 

Para efetuar ajuste (no ponto  0μS/cm), siga o 

procedimento abaixo: 

12) Lave o eletrodo com água destilada ou deionizada em 

abundância; 

13) Observe o espaço entre os sensores (pinos de 

medição) de condutividade e remova o excesso de água 

utilizando papel toalha macio; 

14) Suspenda o eletrodo no ar; 

15) Após a estabilização da leitura, mantenha pressionado 

o botão CAL até aparecer no visor a mensagem CAL; 



16) Piscará no visor a indicação do valor ajustado e, na 

sequência, as mensagens SA e End, sinalizando que o 

ajuste foi salvo e a operação concluída. O instrumento 

retornará ao modo de medição. 

NOTAS:  

 Aparecerá no visor a indicação   e a mensagem Err caso 

ocorra falha no ajuste. Se isto ocorrer, desligue o 

instrumento e repita o procedimento de ajuste. Se a 

falha persistir, contate o Suporte Técnico AKSO. 

 NUNCA reutilize soluções de ajuste, a fim de evitar 

contaminações e desvios de medição! 

 

MEDIÇÃO 

1) Remova a tampa de proteção e o reservatório de KCl do 

eletrodo; 

2) Ligue o COMBO5, pressionando o botão Liga-Desliga; 

3) Selecione o modo de medição, pressionando o botão 

Mode; 

4) Lave o eletrodo com água destilada ou deionizada em 

abundância, garantindo a total remoção de resíduos dos 

sensores;  

5) Observe o espaço entre os sensores (pinos de medição) 

de condutividade e remova o excesso de água utilizando 

papel toalha macio; 



6) Mergulhe o eletrodo (até o nível do anel de fixação) na 

amostra em análise, agitando-a suavemente para 

homogeneizá-la e evitando a formação de bolhas de ar 

entre os sensores (pinos de medição) de condutividade;  

7) Repouse o instrumento na borda do frasco ou segure-o 

firmemente mergulhado na amostra em análise, evitando 

movimentos bruscos a fim de estabilizar a leitura; 

8) Após a estabilização, observe no visor o valor medido; 

9) Para nova medição, repita os passos 3 ao 8. 

NOTAS: 

 Aparecerá no visor a indicação “- - - -” se a leitura estiver 

fora da faixa de medição. 

 Entre e após as medições, SEMPRE lave o eletrodo 

com água destilada ou deionizada em abundância e 

remova, com cuidado, o excesso de água com papel 

toalha macio, evitando a contaminação das amostras.  

 Sempre guarde o COMBO5 com o eletrodo mergulhado 

em solução de KCl-3M limpa, utilizando o reservatório 

de KCl. 

 Substitua a cada 10 dias a solução de KCl-3M.  



5. FUNÇÕES ADICIONAIS 

 

UNIDADE DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA (ºC / ºF) 

Para alternar entre as unidades de medição de 

temperatura (ºC / ºF), mantenha pressionado o botão 

Mode até a respectiva indicação mudar no visor. 

 

6. MANUTENÇÃO 

 

SUBSTITUIÇÃO DO ELETRODO 

1) Gire o anel de fixação do eletrodo no sentido anti-horário 

e remova-o totalmente; 

2) Desencaixe e remova o eletrodo do instrumento;  

3) Encaixe o novo o eletrodo observando seu correto 

posicionamento;  

4) Certifique-se de que o anel de vedação esteja alinhado e 

corretamente encaixado para evitar infiltrações;  

5) Recoloque o anel de fixação, apertando-o firmemente 

sem forçar; 

6) Efetue os procedimentos de ajuste de medição. 

  



LIMPEZA DO ELETRODO 

Para garantir a qualidade das medições e a durabilidade 

do eletrodo, efetue limpeza periódica (mínimo quinzenal) 

ou quando o slope de ajuste do pH estiver inferior a 90%. 

Para isso, siga o seguinte procedimento: 

1) Prepare um recipiente com solução de limpeza para 

eletrodo (pepsina a 5% em solução de HCl 0.1M); 

2) Deixe a ponta do eletrodo mergulhada na solução 

durante 20 minutos;  

3) Retire o eletrodo da solução e lave-o com água destilada 

ou deionizada em abundância;  

4) Remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio;  

5) Efetue os ajustes de medição do instrumento; 

6) Deixe o eletrodo em repouso na solução de cloreto de 

potássio, KCl-3M. 

NOTAS: 

 Nunca deixe o eletrodo na solução de limpeza por mais 

de 30 minutos. 

 Nunca utilize abrasivos (escovas, lixas, papel áspero, 

etc.) para limpar o eletrodo. 

 Nunca raspe os sensores (pinos de medição), isto 

danificará o eletrodo. 

 



SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Quando a indicação       aparecer no canto inferior 

esquerdo do visor, substitua as pilhas conforme descrição 

a seguir: 

1) Gire o anel de fixação do eletrodo no sentido anti-horário 

e remova-o totalmente;  

2) Desencaixe e remova o eletrodo do instrumento; 

3) Com cuidado, levante a tampa do compartimento das 

pilhas (a) e retire as pilhas usadas (b): 

               

4) Instale as pilhas novas no compartimento observando a 

polaridade correta de cada uma: 

 

(a) (b) 



5) Feche a tampa do compartimento e coloque de volta o 

eletrodo observando seu correto encaixe; 

6) Certifique-se de que o anel de vedação esteja alinhado e 

corretamente encaixado para evitar infiltrações;  

7) Recoloque o anel de fixação, apertando-o firmemente 

sem forçar.  
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