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AVISOS 

Leia antes de operar o produto 

O guia do usuário do MicroRAE deve ser lido com 
atenção por todas as pessoas que são ou serão 
responsáveis pela utilização, manutenção ou reparos 
deste produto. Este produto terá desempenho correto se 
for usado, mantido e reparado de acordo com as 
instruções do fabricante. 
 

CUIDADO! 
Nunca opere o monitor com a tampa traseira removida. 
Remova a tampa traseira, sensores e/ou bateria ou troque 
somente a bateria em áreas conhecidas por não 
apresentarem perigo. Nunca use o instrumento com o 
adaptador para calibração instalado, para não causar 
distorções em leituras, um risco potencial de segurança. 

 
 
 

Interface do usuário 
As funções são controladas via teclas [MODE] [MODO] 
e [Y/+]. O visor exibe informações tais como riscos 
monitorados, leituras em tempo real, unidades de medida, 
tipo de alarme (quando há alarme acionado, incluindo cal. 
necessária), status de bateria, registro de dados 
(se ativado) status de GPS e qualidade de rádio e conexão 
(se disponível). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligando o MicroRAE 
Com o instrumento desligado, pressione e segure a tecla 
[MODE] (Modo) até que o alarme pare e libere. Durante 
o startup, a bateria, a campainha, o alarme vibratório, os 
LEDs e as funções internas são testados. Em seguida, a 
tela de leitura principal é exibida. 
 
Observação: Se a bateria estiver totalmente 
descarregada, o visor rapidamente exibe a mensagem 
“Low Battery” (Bateria com carga baixa) e o MultiRAE 
desligará. Carregue a bateria antes de ligá-la novamente. 
 
Observação: São necessários 45 segundos para alguns 
sensores exibirem uma leitura; neste caso, se não houve 
aquecimento até o momento de exibição da tela principal, 
você verá “- -” em vez de um valor numérico. 
 
Observação: Se a inicialização rápida (Fast Startup) 
estiver habilitada no instrumento, menos telas serão 
exibidas durante a inicialização, em comparação com a 
sequência de inicialização normal. 

Carga do MicroRAE 
Sempre carregue a bateria por completo antes de usar. Os 
contatos na parte inferior do MicroRAE encaixam-se nos 
pinos do carregador para viagem ou da base de 
carregamento, para transferir energia. Certifique-se de 
que o carregador e o MicroRAE estejam bem conectados. 
Em seguida, conecte o plugue do adaptador CA ao 
carregador e ligue o transformador em uma tomada CA. 
Durante a carga, o LED na base de carregamento acende 
em vermelho. Quando a bateria estiver carregada por 
completo, o LED mudará para verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desligando o MicroRAE 
Mantenha pressionada a tecla [MODE]. Uma contagem 
regressiva de 5 segundos é iniciada para o desligamento. 
A tecla deve continuar a ser pressionada durante todo o 
processo de desligamento. Caso retire o dedo da tecla durante 
a contagem regressiva, a operação de desligamento será 
cancelada e o MicroRAE continuará em operação normal. 
 
Quando a contagem regressiva terminar e o visor indicar 
"Unit Off" (Unidade desligada), pare de pressionar a tecla 
[MODE]. O MicroRAE está desligado.  

 
Teste do alarme 

No modo de operação normal e nas condições sem 
alarme, a campainha, alarme de vibração, LED e luz de 
fundo podem ser testados a qualquer momento 
pressionando-se a tecla [Y/+] uma vez. Se nenhum 
alarme funcionar, verifique as configurações de alarme 
(Alarm Settings) no modo de programação (Programming 
Mode) ou no ProRAE Studio II, para garantir de que 
todos os alarmes estejam ativados. Se algum alarme 
estiver ativado, mas não funcionar, não use o instrumento. 
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Teste de resposta e configuração de calibração 
Importante! Teste os alarmes antes de realizar um teste 
de calibragem ou resposta. 
 
Calibre manualmente o MicroRAE usando um regulador 
de fluxo fixo (consulte o Guia do usuário para detalhes) e 
o adaptador de calibração especial fornecido que cobre a 
entrada de gás: 
 
1. Acople o cilindro de gás, o regulador de fluxo, as 

mangueiras e o adaptador de calibração ao MicroRAE.  
2. Com o MicroRAE em modo normal, entre no modo de 

programação, pressione e segure simultaneamente as 
teclas [MODE] [MODO] e [y/+] até que apareça a tela 
de senha.  

3. Digite a senha de 4 dígitos.  (A senha padrão é 
“0000”.) Em seguida, siga os menus para selecionar 
teste de resposta, zero ou calibração de span para um 
ou vários sensores. 

 
Importante! Após um teste de resposta ou calibração, 
remova o adaptador de calibração para assegurar 
leituras corretas. 
 

Teste de resposta (funcional) 
Realize o teste de resposta para confirmar se os sensores e 
alarmes estão funcionando.  
 
Importante! Certifique-se de que todos os sensores 
tenham aquecido antes de realizar o teste de resposta. 
 
Com o MicroRAE em modo de programação: 
 
1. Acesse o teste de resposta ou o menu de resposta 

múltipla. O valor do gás de calibração para cada sensor 
é mostrado. 

2. Em Single Bump (Resposta Única), selecione o sensor 
para teste resposta. Em Multi Bump (Resposta 
Múltipla) não é necessário selecionar um sensor. 

3. Conecte o gás de calibração ao instrumento e inicie 
o fluxo. 

4. Pressione [Y/+] para iniciar o teste de resposta. 
5. Após a contagem regressiva, os resultados são mostrados. 
6. Saia do teste de resposta.  
 

Calibração zero e ar puro 
Antes que outras calibrações sejam executadas, o MicroRAE 
deve ser calibrado com ar fresco e limpo 20,9% de oxigênio 
ou com um cilindro de ar limpo zero. O sensor de oxigênio 
deve ser calibrado com nitrogênio (N2). No modo de 
programação, selecione “Fresh Air” (Ar Puro). Em seguida:  
Pressione [Y/+] para iniciar uma calibração de ar puro 
nos sensores listados. Todos receberão calibração de ar 
puro de uma vez. 
 
Calibração de zero em sensores individuais: 
1. Selecione “SINGLE ZERO” (ÚNICO ZERO) e 

selecione um sensor. 
2. Pressione [Y/+] para efetuar calibração de zero no 

sensor selecionado. 
3. Inicie o fluxo do gás zero, se usado, e pressione a 

tecla [Y/+]. 
4. A tela exibe: “CAL” e faz contagem regressiva. 
5. Ao final, a tela informa “PASS” (PASSAR) (a leitura 

deve ser 0 ou bem próximo disso, no caso de sensores 
de gases tóxicos e combustíveis, e 0% de no caso de 
sensor de oxigênio). 

6. Interrompa o fluxo de ar zero (se usado) e remova o 
adaptador de calibração. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calibração de Span 
Calibração Span: determina o segundo ponto da curva de 
calibração para o sensor.  

Importante! Certifique-se de que todos os sensores 
tenham aquecido antes de realizar a calibração span. 
 
MicroRAE em modo de programação: 
 
1. Acesse o menu de Único ou Múltiplo Span. O valor do 

gás de calibração para cada sensor é mostrado. 
2. No Único Span, selecione o sensor para calibrar. Em 

Multi Span não é necessário selecionar um sensor. 
3. Conecte o gás de calibração ao instrumento e inicie 

o fluxo. 
4. Pressione [Y/+] para iniciar a calibração. 
5. Após a contagem regressiva, os resultados são 

mostrados. 
6. Sair da calibração de Span.  
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Menu de navegação 
Ao pressionar a tecla [MODE] 
[MODO] repetidamente, é 
possível passar pelas telas 
conforme mostrado aqui. 
 
Observação: As caixas cinza  
indicam funções opcionais. 
Isso depende das configurações 
e definições do instrumento. 
Consulte o guia do usuário 
MicroRAE para obter 
descrições mais detalhadas. 
 
https://www.honeywellanaly
tics.com/en/product/ 
portable-gas-detection 
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