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Manual de Operação
BALANÇA PARA COZINHA UC 2  

1- 1- CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
 Capacidade: 2 kg/70.5 oz;
 Auto zero;
 Função tara;
 Relógio eletrônico, contador regressivo com alarme;
 Indicador de sobrecarga/bateria fraca;
 Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);

2- 2- INSTALAÇÃOINSTALAÇÃO

Recomenda-se optar por uma superfície (parede) lisa para a fixação da balança, já que uma superfície 
irregular pode prejudicar o funcionamento da mesma.

1º) Escolha a altura desejada para a fixação da 
balança; depois, fixe o suporte à parede com os 
parafusos fornecidos. Verifique se o suporte está 
perpendicular ao chão.

2º) Retire a fita de isolamento da bateria.

3º)   Conecte a balança ao suporte.

3- 3- CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIOCONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

1º) Com a  balança  no  modo  TIMER  (relógio),  pressione  a  tecla  ”MODE”  por  no 
mínimo 3 segundos para acessar o modo de configuração.

2º)  Os dígitos dos minutos piscarão no mostrador. Pressione o botão “UNIT” para 
ajustar os minutos.

3º) Pressione “MODE” novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão 
“UNIT” para efetuar o ajuste.

4º)  Pressione “MODE” novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão 
“UNIT” para efetuar o ajuste.

5º) Concluído  o  ajuste,  pressione  “MODE”  mais  uma  vez  para  sair  do  modo  de 
configuração.
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4- 4- OPERAÇÃOOPERAÇÃO

1º) Desdobre o braço da balança para que o suporte de vidro fique na 
posição horizontal.

 Pressione a tecla “ON/TARE”; após a exibição da mensagem “HELO” no 
mostrador, a balança entra no modo de pesagem (o número “0” aparece 
no  mostrador”).  No  canto  direito  inferior  da tela,  é  exibido  o  ícone  da 
unidade  de  pesagem  (“g”,  gramas,  ou  “oz”,  onças,  aproximadamente 
28,35 g). Pressionando o botão “UNIT”, se alterna entre as duas unidades 
disponíveis.

2º)Coloque o objeto a ser pesado sobre o centro da plataforma de vidro. 
Após alguns instantes, a balança indica o peso do mesmo.

3º)Finalizando o processo  de pesagem,  retorne o  braço da balança à 
posição  original  e  pressione  o  botão  “MODE”  para  sair  do  modo  de 
pesagem.

4º)Pressione “MODE” uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez 
para retornar à exibição do relógio. 

Observações: 

 Com a balança inativa por 60 segundos, a mesma retorna à exibição do relógio.Caso o peso máximo  
seja excedido (2000 g), a mensagem “Err” é exibida no mostrador.

5- 5- FUNÇÃO TARAFUNÇÃO TARA
1º) Com a balança no modo de pesagem, posicione o recipiente no centro da plataforma; o mostrador irá exibir o peso 
do mesmo.

2º) Pressione a tecla “ON/TARE” para efetuar a função tara (descontar o peso do recipiente); o mostrador será zerado. 
Colocando algum objeto sobre recipiente, o visor irá exibir apenas o peso do objeto (e não somá-lo ao do recipiente).
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6- 6- FUNÇÃO CONTADOR REGRESSIVOFUNÇÃO CONTADOR REGRESSIVO

1º) Com o sistema no modo TIMER (relógio), pressione a tecla “MODE” uma vez 
para entrar no modo de ajuste.

2º) Estando no  modo de ajuste,  aperte  mais  uma  vez  o  botão  “MODE”  e  o 
mantenha pressionado até que os dígitos referentes aos segundos pisquem; 
pressione  “UNIT” para efetuar o ajuste.

3º) Pressione “MODE” para passar ao ajuste dos minutos; os dígitos da esquerda 
do mostrador piscarão. Pressione “UNIT” para efetuar o ajuste.

4º) Depois do ajuste do cronômetro, pressione “MODE” para iniciar o processo 
de contagem regressiva. Quando o tempo acabar, o mostrador exibirá o valor 
“00:00”, e o alarme irá tocar.

5º)  Pressione “MODE” uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez para 
retornar à exibição do relógio

7- 7- RECOMENDAÇÕES DE USORECOMENDAÇÕES DE USO

 Posicionar o suporte da balança verticalmente ao solo evitará pesagens imprecisas.
 Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre na mesma.
 Não utilize limpadores abrasivos.
 Não exponha a balança à luz do sol por um período longo de tempo.
 Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
 Remova a bateria caso a balança não for usada por um longo período.
 A balança é para uso doméstico apenas.

8- 8- DESCARTE  DA BATERIADESCARTE  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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