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Acerca deste manual 
Este manual foi elaborado para auxiliar na utilização otimizada do seu Accublock 
Mini Dry Bath. O manual está disponível em inglês, francês, alemão, italiano, 
português e espanhol no nosso website, em www.labnetinternational.com  
 
  

http://www.labnetinternational.com/
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1.0 Especificações gerais 
Intervalo de temperatura Ambiente entre +5 °C e 100 °C 
Acréscimos de temp. 0,1 ºC 
Uniformidade de temp. ≤0,2 ºC 
Precisão de temp. ≤0,2 ºC 
Temporizador 0 -19h:59 m ou contínuo 
Bloco Alumínio Anodizado 
Capacidade do bloco 12 tubos de 1,5 ml 
Dimensões (LxPxA)  14 x 12 x 6 cm (5.5" x 4.8" x 2.4") 
Peso  1,3 kg (3 lbs) 
Valores elétricos  18 VDC 1,66 A, 30 W máx 
 
Requisitos elétricos: 
100-240V, 50/60Hz, 0,7A – 30W Máx 
 
2.0 Precauções de segurança: 

- Não utilizar este produto num ambiente explosivo 
- Não utilizar na presença de materiais inflamáveis ou combustíveis 
- Não aquecer substâncias que reajam violentamente quando aquecidas 
- Não tocar na área em torno do bloco, ou no poço do bloco quando a unidade estiver 

quente. 
- Não derramar líquidos na área do poço, ou dentro da unidade 
- Ligar a unidade apenas a uma tomada adequadamente ligada à terra 

 
Cuidado: Superfícies QUENTES podem queimar ou causar lesões. 
A utilização deste produto de uma qualquer forma não especificada pelo fabricante, ou qualquer 
modificação do produto, poderão causar lesões e/ou poderão invalidar a garantia. 
 
3.0 Instalação  
Quando desempacotar o Mini Digital Dry Bath, inspecione para deteção de danos. Danos 
provenientes do envio são da responsabilidade da empresa transportadora. Inspecione se estão 
dentro da embalagem os seguintes itens:  
 AccuBlock™ Mini com AccuRack™ 

Manual do utilizador 
Adaptador de energia com interruptor 
Cabo elétrico 

 
Selecione um local seco e que não esteja sujeito a correntes de ar, ou transferências de ar, a 
partir de condutas de aquecimento ou ar condicionado, ou ar ventilado por outro equipamento. 
Coloque a unidade numa superfície plana, de preferência não inflamável. Permita que haja 
espaço suficiente em torno da unidade para acesso e refrigeração. São sugeridas seis 
polegadas, no mínimo, em todos os lados. Ligue a unidade a uma tomada devidamente ligada à 
terra. Utilizando a grua, insira o(s) bloco(s) no poço. A unidade está, agora, pronta a ser utilizada. 
 
4.0 Controlos 
 
Ecrã LCD (Temperatura do Bloco, Configurar a Temperatura, Temporizador) 
LED de Aquecimento (Função de Aquecimento) 
Interruptor de Energia 
Principal 

Liga e desliga toda a unidade. 

Interruptor 
INICIAR/PARAR 

Inicia e termina o processo de aquecimento  

Interruptor de Modo Alterna o ecrã LCD entre a Temperatura e as Configurações de 
Tempo 

Interruptor “Cima” Utilizado para aumentar a temperatura configurada. 
Interruptor “Baixo” Utilizado para diminuir a temperatura configurada. 
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5.0 Funcionamento 
1. Ligue a unidade, utilizando o interruptor de Energia Principal, na parte traseira da 

unidade. 
2. O LCD irá mostrar um autoteste e o LED irá acender. 
3. Após dois segundos, a unidade irá entrar no seu funcionamento normal e mostrar a 

temperatura atual do bloco. 
4. Prima os interruptores Cima ou Baixo para configurar o bloco à temperatura desejada. O 

ecrã irá mudar para a temperatura atual configurada. A temperatura é configurada em 
acréscimos de 0,1 graus C. Manter premida a tecla Cima ou Baixo por mais de oito 
segundos irá aumentar ou diminuir o ponto configurado rapidamente. O ecrã irá voltar 
automaticamente à temperatura atual, quatro segundos depois do interruptor ter sido 
libertado. Note, a temperatura poderá não ser ajustada com a unidade a aquecer 
ativamente o bloco.  

5. A configuração da temperatura será armazenada em memória, quando o ecrã voltar à 
temperatura atual do bloco. Esta configuração será retida, se a corrente elétrica for 
desligada. Note que o ecrã terá de regressar à temperatura atual antes que a corrente 
elétrica seja desligada, ou a nova temperatura configurada NÃO será guardada. 

6. Prima INICIAR/PARAR para iniciar o controlo da temperatura. O “^” irá aparecer no LCD, 
quando a unidade estiver no controlo ativo da temperatura. 

7. O LED irá ligar-se e desligar-se com o elemento de aquecimento. 
8. O LED estará desligado quando a unidade estiver desligada e quando o aquecedor não 

estiver a aquecer ativamente o bloco. 
9. A temperatura máxima configurada é de 101C. 
10. O interruptor Modo irá percorrer a temperatura atual, tempo decorrido desde que foi 

pressionado o botão INICIAR, LCD desligado e temporizador de contagem decrescente.  
 

Aquecimento e Temporizador de Contagem Decrescente 
1. Ligue a unidade, utilizando o interruptor de Energia Principal. 
2. Prima os interruptores Cima ou Baixo para configurar o bloco à temperatura desejada. 

Manter premida a tecla Cima ou Baixo por mais de oito segundos irá aumentar ou 
diminuir o ponto configurado rapidamente. O ecrã irá voltar automaticamente à 
temperatura atual, quatro segundos depois do interruptor ter sido libertado. Note que a 
temperatura poderá não ficar ajustada com a unidade em processamento.  

3. Prima o botão Modo até ser apresentado “1:00”. Esta é a configuração do temporizador 
em Contagem Decrescente por defeito. O tempo máximo configurável é de 19:59. 

4. Prima a tecla cima ou baixo para configurar o tempo em contagem decrescente 
desejado. 

5. Prima o botão Iniciar/Parar para iniciar o aquecimento. 
6. O LCD irá alternar entre a temperatura atual e o tempo restante. 
7. Quando o tempo acabar, o LCD irá alternar entre a temperatura atual e “---“. O alarme 

bip irá soar quando “---“ for mostrado.  
8. O aquecimento NÃO se irá desligar quando o tempo acabar. 
9. Para cancelar o temporizador em contagem decrescente, prima a tecla Modo uma vez, 

para avançar para apenas a leitura da temperatura padrão. 

6.0 Calibragem 
1. Prima e mantenha premido Iniciar/Parar e, simultaneamente, ligue a unidade com o 

interruptor LIGADO/DESLIGADO. 
2. Liberte o botão Iniciar/Parar, quando o LCD mostrar “---“. 
3. Irá ouvir-se um bip 4 vezes e o ecrã irá mostrar a configuração de calibragem e o “:” 

irá piscar rapidamente. 
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4. Prima as teclas Cima ou Baixo para configurar a temperatura desejada a que quer 
calibrar a unidade. 

5. Prima Iniciar/Parar para iniciar a calibragem. O “^” irá aparecer no LCD, quando a 
unidade estiver no controlo ativo da temperatura. 

6. Permita que passem 10 – 40 minutos para a unidade aquecer e atingir o equilíbrio. 
Uma calibragem com uma configuração de temperatura elevada irá levar mais 
tempo. 

7.  
8. Após a unidade ter atingido o equilíbrio, o LCD irá piscar com o símbolo “---“ e a 

temperatura atual. 
9. Leia o termómetro (ou sensor) e utilize as teclas Cima ou Baixo para ajustar o ecrã 

ao termómetro, ou ao sensor de leitura. 
10. Prima a tecla Iniciar/Parar para guardar as novas configurações. 
11. Prima a tecla Iniciar/Parar novamente. A unidade irá ajustar-se para a temperatura 

ambiente com o novo fator de calibragem. Permita que passe tempo suficiente para 
que a unidade se reequilibre e, em seguida, compare o termómetro ou sensor de 
leitura com o ecrã apresentado. Eles devem corresponder-se de forma aproximada 
(2+/- 0,2 ºC). Se não, repita o procedimento de calibragem. 

 
7.0 Guia Para Resolução de Problemas (Apoio Técnico da Labnet 1-888-LABNET-1)  
Problema Explicação / Solução 
 
O ecrã / os LED não se iluminam  

1. Verifique o cabo elétrico e a tomada. 
2. Verifique o interruptor LIGADO / DESLIGADO. 
3. Verifique se existe luz no Adaptador de Energia. 
4. Pedir apoio técnico. 

 
A unidade não aquece   

1. A configuração encontra-se abaixo da temp ambiente? 
2. O LED de Aquecimento está a desligar-se e a ligar-se? 
3. Prima a tecla “Iniciar/Parar”. 
4. O “^” é mostrado no LCD?  
5. Pedir apoio técnico. 

 
A temp do Bloco ou da Amostra não é o mesmo que a temperatura apresentada no ecrã. 

1. A unidade está em modo de aquecimento? 
2. A unidade está num local com corrente de ar? 
3. Verificar a precisão do termómetro. 
4. O termómetro-referência está a efetuar bom contacto? 
5. Seguir procedimento de calibragem 

 
8.0 Limpeza e manutenção 
 
Assegure-se de que o banho seco e o bloco estão frios e que o cabo elétrico está desligado, 
antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. As reparações ou manutenções devem 
apenas ser realizadas por um técnico de apoio autorizado. 
 
O banho seco poderá ser limpo com um pano humedecido que contenha uma solução de sabão 
suave. Não realize a imersão do banho seco em água ou outro líquido qualquer. 
 
Derrames: Na eventualidade de um líquido se derramar acidentalmente na área do bloco, 
desligue a ficha da tomada e vire a unidade de cabeça para baixo, para minimizar o contacto do 
líquido com os objetos internos. Permita que a unidade seque. Peça a um técnico de apoio 
qualificado para limpar a unidade e substituir materiais danificados. 
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9.0 Anexos 
 9.1 Símbolos e convenções 
  

O gráfico seguinte é um glossário ilustrado dos símbolos que poderão ser utilizados neste manual, ou no 
produto. 
 

 

CUIDADO Este símbolo reporta-o a instruções importantes de operação e 
manutenção (serviço), dentro do Manual de Instruções do produto. A falha em 
tomar em atenção esta informação poderá representar um risco de dano ou lesão 
em pessoas, ou no equipamento.  

 

ADVERTÊNCIA: Para evitar queimaduras acidentais, seja extremamente 
cuidadoso e não toque no aquecedor, ou unidade. Poderá estar muito quente 
após ter sido usado a altas temperaturas. Permita que o bloco de aquecimento 
arrefeça antes de o manusear. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESCARTAR O EQUIPAMENTO-REGULAMENTOS EUROPEUS 
 
 De acordo com a Diretiva 2012/19/EU do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de julho 
de 2012 sobre Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE), o Accublock Mini 
Dry Bath está marcado com o caixote do lixo com 
uma cruz e não pode ser eliminado com resíduos 
domésticos.  
 
Consequentemente, o comprador irá seguir as 
instruções para reutilização e reciclagem de 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 
(REEE), fornecidas com os produtos e disponíveis 
na seguinte ligação: www.corning.com/weee 
 

  

http://www.corning.com/weee
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GARANTIA LIMITADA 
 
 
A Labnet International Inc. garante que este produto será livre de defeitos materiais e de 
fabrico por um período de um (1) ano desde a data de compra. Esta garantia é válida 
apenas se o produto for utilizado para o seu propósito e dentro das linhas de orientação 
especificadas no manual de instruções fornecido. 
 
Se este produto necessitar de algum tipo de serviço, contacte o departamento de 
Serviços da Labnet, através do número 732-417-0700, para receber um número de 
autorização de devolução e instruções de envio. Os produtos recebidos sem a devida 
autorização serão devolvidos. Todos os itens devolvidos para serviço devem ser 
enviados através de um serviço de correio pré-pago, na sua embalagem original, ou 
outra embalagem de cartão apropriada, almofadadas de modo a prevenir danos. A 
Labnet International Inc. não será responsável por danos incorridos de uma embalagem 
inadequada. A Labnet poderá optar pelo serviço de apoio no local para equipamentos 
de maior dimensão. 
 
Esta garantia não cobre danos causados por acidente, negligência, mau uso, serviço 
inadequado, causas naturais, ou outras causas não relacionadas com defeitos no 
material ou fabrico originais. Esta garantia não cobre escovas do motor, fusíveis, 
lâmpadas, baterias, ou danos na pintura, ou acabamentos. Queixas por danos no 
transporte deverão ser submetidas à empresa transportadora. 
 
TODAS AS GARANTIAS, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO 
LIMITADAS, COM UMA DURAÇÃO DE 12 MESES DESDE A DATA ORIGINAL DE 
COMPRA. 
 
A ÚNICA OBRIGAÇÃO DA LABNET, SOB ESTA GARANTIA, ESTÁ LIMITADA À 
REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DECIDIDO PELA LABNET 
INTERNATIONAL INC.'S., DE UM PRODUTO COM DEFEITO. A LABNET 
INTERNATIONAL, INC. NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS OU 
CONSEQUENCIAIS, PERDA COMERCIAL, OU QUAISQUER OUTROS DANOS 
RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO. 
 
Alguns estados não permitem a limitação na duração de garantias implícitas, ou a 
exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais. Esta garantia dá-lhe 
direitos legais específicos. Poderá ter outros direitos, os quais poderão variar de estado 
para estado. 
 
Nenhum indivíduo poderá aceitar pela, ou em nome da Labnet International Inc., 
qualquer outra obrigação de responsabilidade, ou estender o período desta garantia. 

 
 

Por favor, registe o seu produto online em: 
www.labnetinternational.com 

 
 
Garantia/Aviso Legal: A menos que especificado de modo contrário, todos os produtos 
destinam-se apenas a uso para investigação. Não é adequado para utilização em diagnóstico, ou 
procedimentos terapêuticos. A Labnet International não se responsabiliza sobre o desempenho 
destes produtos em aplicações clínicas ou de diagnóstico. 
 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Mayfield Ave. 
Edison, NJ 08837 EUA 

9300110000 


