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Manual de Operação 

BALANÇA PERSONAL 
UP 150S 
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BALANÇA LINHA PERSONAL UP 150S 

1. INSTRUÇÕES 

Para uma adequada utilização e manutenção do equipamento, por favor, leia este manual 

antes de operar o equipamento. 

Sua nova balança eletrônica personal foi projetada para indicar com precisão o seu ganho 

ou perda de peso. Se for utilizada corretamente, ela deverá durar muitos anos. 

2. ESPECIFICAÇÕES 

� Capacidade: 150Kg (330lbs/24st); 

� Divisões: 100g/0,2lb; 

� Carga mínima: 2Kg;  

� Acionamento automático quando colocada alguma variação de peso em cima do 

equipamento; 

� Função auto-zero; 

� Desligamento automático; 

� Indicador da carga da bateria no display; 

� Indicador de sobrecarga; 

- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa); 

� Quando apresentar “LO” no display, abra a tampa da bateria e troque por uma nova. 

Cuide a polaridade da mesma ao encaixar. 

� Unidades de medida: Kg/lb/st:lb; 

� Dimensões do equipamento: 235x135x20mm  

3. OPERAÇÃO 

1) Ligando: 

Atrás do equipamento, posicione a chave seletora para “ON”.  

Ao ligar, no mostrador aparecerá dígito “8” (oito) durante mais ou 

menos um segundo;  

2) Puxe o display para fora, coloque a balança posicionada numa superfície plana, lisa e 

rígida (evite carpetes ou superfícies macias): 
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3) Pise levemente na balança, até que o dígito “8” (oito) apareça no mostrador 

 

4) Suba na balança e permaneça numa posição fixa por alguns instantes, até que seja 

exibido seu peso. O usuário pode descer da balança.  

Caso nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança (estando a mesma ligada) por 

aproximadamente 10 segundos, ela se desliga automaticamente. 

Nota: Quando o display apresentar o valor “0.0”, e você  

estiver segurando a balança nas mãos (ou na troca de uma 

superfície para outra), coloque a plataforma numa superfície 

dura, e suba somente quando aparecer “0.0” no display 

(após dois segundos). 

3.1  Troca de Unidade de Medida (Kg/Lb/St:Lb)  

Durante o modo de pesagem, aperte a chave “unit” para escolher a unidade de medida 

desejada, localizada atrás da balança. 

 

3.2   Indicador de Sobrecarga 

Quando a balança está sobrecarregada (acima de 150Kg), o mostrador exibe uma 

mensagem de erro (“Err”). 

 

4. RECOMENDAÇÕES DE USO 

� Posicione a balança numa superfície rígida e plana evita erros de pesagem; 
� Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo; 
� Durante a pesagem, manter o corpo estável. Não deixe o corpo balançar; 
� Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre; 
� Não utilizar produtos químicos durante a limpeza; 
� Para garantir a durabilidade da balança, não deixe-a em locais muito quentes e/ou 

úmidos; 
� Não utilize a balança em comércios legais; 
� Não sobrecarregar a balança, pois o sensor da mesma pode sofrer danos; 
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� Não deixar peso em cima da balança, quando não estiver usando-a; 
� Não posicione a balança numa posição vertical quando não estiver em uso. 
� Se ficar por muito tempo sem utilizar a balança, deixe a chave seletora “ON-OFF” na 

posição “OFF”, ou deixe a balança sem bateria; 
� Nunca force o display da balança, pois é frágil; 
� Caso a balança não esteja respondendo às suas operações, confira se a bateria está 

carregada (nova) e/ou encaixada corretamente de acordo com a polaridade da mesma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


