
 

 
 

 
 
 
 

   
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

AK95 
 MEDIDOR DE pH DE BOLSO 

À PROVA D’ÁGUA  
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1. ESPECIFICAÇÕES 
 

 Faixa de medição Resolução Exatidão 

pH 0.00 a 14.00 pH 0.01pH ±0.04pH + 1 dígito  

ORP -1000 a 1000 mV 1mV ±2mV + 1 dígito 

Temperatura 0 a 80 ºC 0.1ºC ±0.5°C + 1 dígito 

 

- Ajuste (calibração): pH4.00, pH7.00 e pH10.01 

- Temperatura de operação: 0 a 60 °C 

- Umidade de operação: 5 a 90% UR (sem condensação) 

- Grau de proteção: IP57 (à prova d'água) 

- Alimentação: 6Vdc (2 pilhas CR2032) 

- Indicação de carga das pilhas: Visual (3 níveis) 

- Desligamento automático: 10 minutos 

- Dimensões: 38 x 170 x 38 mm 

- Peso: 85g 

- Recursos adicionais: 

- Congelamento da leitura (Hold) 

- Registros de medição máxima e mínima (Max/Min) 

- Seleção ºC / ºF 

- Eletrodo substituível 

 

  



2. ACESSÓRIOS 
 

Itens que acompanham o AK95: 

- 1 solução tampão pH4.00 

- 1 solução tampão pH7.00 

- 1 solução de armazenamento (KCl 3M) 

- 1 manual de instruções 

- 1 embalagem para armazenamento e transporte 

 

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção. 

Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO. 

 

Importante! 

O AK95 efetua medições de ORP, este eletrodo deve ser 

adquirido separadamente. Entre em contato com a AKSO 

para maiores informações. 

 

Itens opcionais: 

- Eletrodo de ORP 

- Eletrodo de pH plano (para medição de pH em solo) 

  



3. APRESENTAÇÃO 
 

VISTA FRONTAL 

  
1 -  

  

Tampa de proteção 

Reservatório de cloreto 
de potássio (KCl 3M) 

Sensores de pH 
e temperatura 

Anel de fixação do 
eletrodo 

Visor LCD 

Compartimento das 
pilhas 

Grade de proteção removível 

Corpo do eletrodo 

Botão ºC / ºF 

Botão HOLD / MAX-MIN 

Botão Liga-Desliga / CAL 



VISOR LCD 

 

 
 

1 – Slope do eletrodo - % 

2 – Valor da medição de ORP / pH 

3 – Modo de ajuste ativo - CAL 

4 – Registro de medição máxima - MAX 

5 – Nível de carga das pilhas  

6 – Registro de medição mínima - MIN 

7 – Unidade de medição - mV / pH 

8 – Função de medição ativa - ORP / PH 

9 – Valor da medição de temperatura  

10 – Compensação automática de temperatura - ATC  

11 – Congelamento da leitura - HOLD 

  



4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
  

LIGAR - DESLIGAR 

 Para ligar/desligar o AK95, pressione brevemente o 

botão Liga-Desliga. 
 

AJUSTE (CALIBRAÇÃO) DE pH 

Realize o ajuste do instrumento ao menos uma vez por 

semana. Para maior exatidão, realize antes de iniciar os 

trabalhos de medição. 
 

Preparação 

1) O AK95 pode ser ajustado em até 3 pontos de pH, 

respeitando as seguintes combinações: 

pH7 pH7pH4 pH7pH10 pH7pH4pH10 

2) Antes de iniciar os ajustes, separe os seguintes itens: 

- solução tampão de pH (pH4 | pH7 | pH10) 

- água destilada / deionizada 

- papel toalha macio 

3) Adicione 30mL (aproximadamente) de cada solução 

tampão de pH em recipientes distintos e limpos; 
 

Ajuste de pH 

4) Ligue o AK95, pressionando o botão Liga-Desliga;  

5) Observe a indicação PH no visor, abaixo do valor de 

medição;  

6) Remova a tampa de proteção e o reservatório de cloreto 

de potássio do eletrodo;  

  



7) Lave o eletrodo em água destilada / deionizada e 

remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio (com cuidado, sem friccionar);  

8) Mergulhe o eletrodo na solução tampão de pH7.00, 

agitando-a suavemente para homogeneizá-la;  

9) Após a leitura estabilizar, mantenha pressionado o botão 

CAL até aparecer no visor a mensagem CAL e, na 

sequência, o valor 7.00. Solte o botão;  

10) O valor da medição começará a piscar, aparecerá a 

indicação SA e em seguida End, sinalizando que a 

leitura foi ajustada, salva e a operação concluída;  

11) Para ajustar em mais pontos, repita os passos 7 ao 10, 

utilizando as demais soluções tampão (pH4 / pH10). 
 

NOTAS: 

 Sempre inicie o ajuste pela solução tampão de pH7, 

seguindo pela solução de pH4 e/ou pH10. 

 Após o ajuste do segundo e terceiro ponto, o visor do 

instrumento exibirá o valor do slope de ajuste do 

eletrodo, que deve estar entre 70 e 130 %. Caso 

contrário, o eletrodo deverá ser substituído. 

 A mensagem SA não aparecerá caso ocorra falha no 

ajuste. 

 Após os ajustes, descarte as soluções tampão utilizadas 

durante o procedimento. NUNCA REUTILIZE AS 

SOLUÇÕES, isto pode desajustar o instrumento e 

ocasionar desvios nas medições.  



MEDIÇÃO DE pH - em amostras líquidas 

 Utilizando eletrodo de pH padrão ou  plano 

1) Remova a tampa de proteção e o reservatório de cloreto 

de potássio do eletrodo;  

2) Ligue o AK95, pressionando o botão Liga-Desliga;  

3) Observe a indicação PH no visor;  

4) Lave o eletrodo em água destilada / deionizada e 

remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio (com cuidado, sem friccionar); 

5) Mergulhe o eletrodo na amostra a ser medida, agitando-

a suavemente para homogeneizá-la;  

6) Após a leitura estabilizar, observe no visor o valor de pH 

e temperatura medidos;  

7) Para novas medições, repita os passos 4 ao 6;  

8) Após concluir as medições, lave o eletrodo com água 

destilada / deionizada e guarde-o no reservatório com 

solução de cloreto de potássio (KCl 3M). 
 

NOTAS: 

 O AK95 apresentará resultados aleatórios enquanto não 

estiver em contato direto com uma amostra. 

 Caso o AK95 apresente erro alto nas medições, efetue a 

troca das pilhas e repita o ajuste de pH.  

 Caso a leitura esteja fora da faixa de medição, o visor 

exibirá a indicação - - - -, efetue nova leitura observando 

a faixa de medição do AK95, caso a indicação 

permaneça, efetue o reset do instrumento.  



4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (...continuação) 
 

MEDIÇÃO DE pH - em solo 

 Utilizando eletrodo de pH plano (vendido separadamente) 

Importante! 

Para facilitar a inserção do eletrodo de pH plano no solo e 

evitar possíveis danos ao sensor, a superfície à ser 

analisada DEVE ESTAR ÚMIDA! Se necessário, adicione 

água destilada / deionizada para umedecer o solo. 
 

1) Efetue a troca do eletrodo, instalando o eletrodo para 

medição de pH em solo (eletrodo de pH plano); 

Ver: 6-MANUTENÇÃO>TROCA DO ELETRODO 

2) Remova a tampa de proteção e o reservatório de cloreto 

de potássio do eletrodo;  

3) Ligue o AK95, pressionando o botão Liga-Desliga;  

4) Observe a indicação PH no visor;  

5) Lave o eletrodo em água destilada / deionizada e 

remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio (com cuidado, sem friccionar); 

6) Com cuidado, sem forçar, insira o eletrodo no solo a ser 

analisado; 

7) Após a leitura estabilizar, observe no visor o valor de pH 

e temperatura medidos; 

8) Para novas medições, repita os passos 5 ao 7;  

9) Após concluir as medições, lave o eletrodo com água 

destilada / deionizada em abundância e guarde-o no 

reservatório com solução de cloreto de potássio (KCl 3M).  



NOTAS: 

 O AK95 apresentará resultados aleatórios enquanto não 

estiver em contato direto com uma amostra. 

 Caso o AK95 apresente erro alto nas medições, efetue a 

troca das pilhas e repita o ajuste de pH.  

 Caso a leitura esteja fora da faixa de medição, o visor 

exibirá a indicação - - - -, efetue nova leitura observando 

a faixa de medição do AK95, caso a indicação 

permaneça, efetue o reset do instrumento. 
 

AJUSTE (CALIBRAÇÃO) DE ORP 

A medição de ORP não requer ajuste. Contudo, pode-se 

verificar o desempenho do eletrodo e a exatidão das 

leituras utilizando soluções padrão de ORP. Entre em 

contato com a AKSO para maiores informações. 
 

MEDIÇÃO DE ORP 

 Utilizando eletrodo de ORP (vendido separadamente) 

1) Efetue a troca do eletrodo, instalando o eletrodo para 

medição de ORP (eletrodo de ORP); 

Ver: 6-MANUTENÇÃO>TROCA DO ELETRODO 

2) Remova a tampa de proteção e o reservatório de cloreto 

de potássio do eletrodo;  

3) Ligue o AK95, pressionando o botão Liga-Desliga;  

4) Observe a indicação ORP no visor; 

5) Lave o eletrodo em água destilada / deionizada e 

remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio (com cuidado, sem friccionar);  



6) Mergulhe o eletrodo na amostra a ser medida, agitando-

a suavemente para homogeneizá-la;  

7) Após a leitura estabilizar, observe no visor o valor de 

ORP medido (em mV);  

8) Para novas medições, repita os procedimentos 5 ao 7;  

9) Após concluir as medições, lave o eletrodo com água 

destilada / deionizada e guarde-o no reservatório com 

cloreto de potássio (KCl 3M). 
 

NOTAS: 

 O AK95 apresentará resultados aleatórios enquanto não 

estiver em contato direto com uma amostra. 

 Caso o AK95 apresente erro alto nas medições, efetue a 

troca das pilhas.  

 Caso a leitura esteja fora da faixa de medição, o visor 

exibirá a indicação - - - -, efetue nova leitura observando 

a faixa de medição do AK95, caso a indicação 

permaneça, efetue o reset do instrumento. 

 

5. FUNÇÕES ADICIONAIS 
   

HOLD 
Para congelar a visualização dos valores em medição, 

pressione o botão HOLD. Aparecerá no visor a indicação 

HOLD, sinalizando que a função está ativa.  

Para retornar ao modo de medição, pressione o botão 

HOLD novamente.  

  



SELEÇÃO °C / °F 

Para alternar entre as unidades de medição da 

temperatura (°C / °F), mantenha pressionado o botão ºC/ºF 

até a unidade de medição ser modificada no visor. 
 

MAX/MIN 

Para registrar os valores máximos e mínimos medidos (pH 

e temperatura), mantenha pressionado o botão MAX-MIN 

até começar a piscar a indicação MAX MIN no visor, 

sinalizando que a função está ativa.  

Para visualizar os valores máximos e/ou mínimos 

registrados, pressione brevemente o botão MAX-MIN. 

Para cada pressionamento, aparecerá no visor:  

 MAX - e os valores máximos medidos 

 MIN - e os valores mínimos medidos  

 retorna ao modo de medição e registros 

Para sair da função de registro e retornar ao modo de 

medição, mantenha pressionado o botão MAX-MIN até a 

indicação MAX MIN se apagar do visor. A função será 

desativada e os registros apagados. 
 

NOTA: 

 O AK95 não desligará automaticamente por inatividade 

enquanto a função MAX MIN estiver ativa. 



6. MANUTENÇÃO 
 

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 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 a 25 minutos; 

3) Após esse período, retire o eletrodo da solução e lave-o 

com água destilada / deionizada em abundância;  

4) Remova o excesso de água, utilizando papel toalha 

macio (com cuidado, sem friccionar);  

5) Guarde o eletrodo no reservatório de cloreto de potássio 

(KCl 3M) por 1 hora; 

6) Após o repouso, efetue o ajuste do instrumento. 

Ver: 4-INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO>AJUSTE 

(CALIBRAÇÃO) DE pH 
 

NOTAS: 

 NUNCA deixe o eletrodo na solução de limpeza por 

mais de 30 minutos. 

 NUNCA utilize abrasivos (escovas, papel áspero, etc) 

para limpar o eletrodo. 

 A AKSO dispõe de solução para limpeza de eletrodos 

pronta para utilização. Entre em contato com a AKSO 

para maiores informações. 



TROCA DO ELETRODO 

Para efetuar a troca do eletrodo de pH ou ORP: 

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

e remova-o totalmente;  

2) Desencaixe e, com cuidado, remova o eletrodo do 

instrumento, puxando-o para baixo;  

3) Conecte o outro eletrodo com cuidado, observando com 

atenção o correto encaixe e a posição do anel de 

vedação, garantindo a hermeticidade do instrumento; 

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

(sem forçar);  

5) Efetue o ajuste do instrumento antes de iniciar as 

medições. Ver: 4-INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO> 

AJUSTE (CALIBRAÇÃO) DE pH 
 

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Quando a indicação do nível de carga das pilhas sinalizar 

carga baixa, efetue a substituição das pilhas, evitando 

falhas de funcionamento do instrumento: 

1) Gire a tampa do compartimento das pilhas no sentido 

anti-horário e remova-a;  

2) Remova as pilhas encaixadas no compartimento, 

empurrando-as para fora do mesmo;  

3) Instale as pilhas novas observando a polaridade correta;  

4) Observe com atenção as condições do anel de vedação 

do compartimento e, se necessário, reposicione-o; 

5) Recoloque a tampa do compartimento apertando-a 

firmemente (sem forçar).  



RESTAURAÇÃO DOS PADRÕES DE FÁBRICA 

 RESET 

Quando o AK95 apresentar desvios persistentes de 

medição após várias tentativas de ajuste, efetue a 

restauração dos padrões de fábrica do instrumento: 

1) Ligue o AK95, pressionando o botão Liga-Desliga; 

2) Pressione ao mesmo tempo e, mantenha pressionado, o 

botão HOLD/MAX-MIN e o botão ºC/ºF; 

3) O visor exibirá a indicação Atp; 

4) Pressione brevemente o botão Liga-Desliga; 

5) Selecione a opção YES, pressionando o botão 

HOLD/MAX-MIN; 

6) Para confirmar a restauração dos padrões de fabrica, 

pressione o botão Liga-Desliga; 

7) Após o reset, aparecerá no visor à mensagem SA e em 

seguida End. 

O instrumento retornará aos padrões de fábrica; 

8) Efetue o ajuste do instrumento antes de iniciar as 

medições. Ver: 4-INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO> 

AJUSTE (CALIBRAÇÃO) DE pH 
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