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Manual de Operação 

BALANÇA PERSONAL UPP 0300 
1. INSTRUÇÕES 

Para uma adequada utilização e manutenção do equipamento, por favor, leia este manual 
antes de operá-lo. 

2. ESPECIFICAÇÕES 

- Capacidade: 300g  (10.5825Oz / 4629Gz / 1500ct); 
- Divisões: 0,1g/0,2lb; 
- Display LCD 10.8mm (0.42 polegadas) 
- Função auto-zero; 
- Desligamento automático; 
- Indicador de sobrecarga; 
- Unidades de medida: g/Gz/Oz/ct 
- Indicador e baixa potência 
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa); 
- Dimensões da balança: 98x77x17mm  
- Função TARA;  

3. OPERAÇÃO 

Passo 1: coloque a balança posicionada numa superfície plana, lisa e rígida (evite carpetes 
ou superfícies macias) para garantir a maior precisão. 

Passo 2: para ligar a balança, aperte o botão  “ON/OFF”. Após 2 segundos, aparecerá no 
display “0.0g”; 

Passo 3: Durante o modo de pesagem, aperte o botão “MODO” para escolher a unidade 
de medida desejada, (g/Gz/Oz/ct); 

Passo 4: Coloque o objeto sobre a balança imediatamente; o peso aparecerá no display; 

Passo 5: Para subtrair o peso do reservatório ou recipiente, aperte o botão “TARA”. No 
display aparecerá “0.0”, coloque o objeto na balança e o peso será exibido; 

Passo 6: Quando a pesagem for finalizada, aperte o botão “ON/OFF” para desligar. Caso 
nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança, estando a mesma ligada, por 
aproximadamente 1 minuto, ela se desliga automaticamente. 

3.1   Indicador de Sobrecarga 

Quando a balança está sobrecarregada (300g), o mostrador exibe uma mensagem de erro 
(“EEEE”). 

3.2   Indicador de Baixa Potência 

1. Quando a bateria está menor do que 2,7 + - 0.1V, aparecerá baixa indicação na tela. 
2. Quando a bateria está menor do que 2,5 + - 0.1V, aparecerá “Lo” e desligará 

automaticamente. 

4. RECOMENDAÇÕES DE USO 

� Posicione a balança numa superfície rígida e plana para evitar erros de pesagem. Se 
houver erro, aparecerá  no display "OUT2" - significa erro do sensor de peso; 
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� Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre no 
equipamento; 

� Não utilizar produtos químicos durante a limpeza; 
� Para garantir a durabilidade da balança não a deixe em locais muito quentes e/ou 

úmidos; 
� Por favor, tire a bateria quando a balança não for usada por muito tempo. 
� E verifique se a bateria deve ser trocada depois de um longo período de uso. 

5. DESCARTE DA BATERIA 

Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, 
bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que: 

- As pilhas e baterias compostas deníquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não 
podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo 
comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns. 

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou 
encaminhe para uma Autorizada Urano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


