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MANUAL DE OPERAÇÃO 

BALANÇA PESADORA UC 5 

1. CARACTERÍSTICAS 

� Display de LCD com 5 dígitos. 

� Capacidade: 5000g/1g/0.05z 

� Dimensão do caractere: 6mm x 12mm. 

� Alimentação: 3 baterias tipo AAA 

� Duas unidades de medida disponíveis: Lb’oz, g . 

� Prato em aço inoxidável de 130 x 130mm 

� Dimensões: 150mm x 180mm x 42mm (L x P x A) 

2. INSTALAÇÃO 

Recomenda-se a utilização de uma superfície plana para que o equipamento não sofra 
vibrações. Qualquer superfície irregular poderá prejudicar o funcionamento do mesmo.  

Antes de utilizá-lo, deve-se desbloquear o equipamento através da chave de proteção que 
se encontra na parte inferior, posicionando-o para a posição modo de pesagem. 

 

 
 

Após este procedimento, coloque o equipamento no local em que será utilizado, e em 
seguida fixe a bandeja. 

3. INSTRUÇÕES DO TECLADO 

a) “LIGA/DESL. TARA/ZERO”: Ligar ou desligar o aparelho; função “zero” (valores 
menores do que 1kg); função “tara” (valores igual ou maiores do que 1kg). 

b) “MODO”: Seleciona a unidade de medida desejada. 

4. FUNÇÃO DESLIGAR 

Para desligar o equipamento, pressione a tecla “LIGA/ DESL. TARA/ZERO” por 1 
segundo, aparecerá o aviso no display: “SLEEP”. 

5. FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO (AUTO-SWITCH-OFF) 

1) Para prolongar a vida da bateria, este produto possui a função autodesligar. 

2) O usuário pode desativar esta função: 
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- Pressione a tecla “MODO” por mais ou menos 2 segundos, o display mostrará o 
estado presente de “auto-switch-off”.  

- “A-O” significa não permitir a função designada, ou seja, desliga apenas 
manualmente 

- “A-X” significa desligar automaticamente se a pesagem permanecer estável durante 
X minutos. 

- pressione a tecla “LIGA/DESL. TARA/ZERO” para selecionar o tempo de 
autodesligamento. 

- Pressione a tecla “MODO” para salvar e sair. 

6. INSTRUÇÕES PARA BATERIA 

I) Este produto utiliza 3 baterias AAA. 

II) Se a tensão da bateria estiver baixa, o sinal de bateria fraca aparecerá no canto 
esquerdo do display de LCD. E aparecerá também a mensagem “lo” quando for o momento de 
trocar a bateria. 

7. OUTRAS INSTRUÇÕES 

Se apresentar a mensagem “LOCK” no display, pressione a tecla “MODO” por mais ou 
menos 3 segundos até sair do estado de pesagem. Então na próxima vez que você ligar a 
balança, não aparecerá a mensagem “LOCK”. 

8. 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. 
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