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Manual de Operação
BALANÇA PERSONAL COMPACTA UPC 150

1- 1- CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

 Capacidade: 150 kg/330 lbs/23.6 st;

 Auto zero;

 Desligamento automático;

 Ligamento por “toque” (pressão de algum objeto sobre a balança);

 Indicador de sobrecarga;

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

2- 2- OPERAÇÃOOPERAÇÃO

Antes de utilizar a balança pela primeira vez, retire a fita de isolação da 
bateria.

Com a  balança  propriamente  instalada  e  desligada,  posicionada  numa 

superfície plana, lisa e rígida, proceder segundo as instruções abaixo:

 1º)  Ligue  a  balança  pressionando  sua  superfície  levemente  (com  um  dos  pés,  por 

exemplo) até que o dígito “8” (oito) apareça no mostrador. Então, retire a pressão da superfície e 

aguarde a inicialização da balança.

2º)  Com  a  balança  inicializada  corretamente  (o  visor  exibirá  o  valor  “0.0”  ao  fim  da 

inicialização), suba e permaneça numa posição fixa por alguns instantes, até que seja exibido seu 

peso. O usuário pode descer da balança.

Observação
 Caso o usuário tente se pesar antes da exibição dos dígitos “0.0”, o mostrador exibe 

uma mensagem de erro (“Err”).  Caso isso aconteça, desça da balança e  aguarde o 

desligamento automático do produto, e proceda conforme o primeiro passo.
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 Caso nenhum peso seja  colocado  sobre a  superfície  da  balança (estando  a 

mesma  ligada)  por  aproximadamente  6  segundos,  ela  se  desliga 

automaticamente.
 Caso o mostrador  indique a mensagem “Lo”,  é  necessário  a substituição da 

bateria.
 O peso máximo permitido é 150 kg. Caso este valor seja excedido, a balança 

exibirá a mensagem de erro “Err” no mostrador.

3- 3- RECOMENDAÇÕES DE USORECOMENDAÇÕES DE USO

 Posicione a balança numa superfície rígida e plana evita erros de pesagem.
 Procure sempre efetuar a pesagem no mesmo local e no mesmo horário do dia. O uso 

de roupas, calçados e outros acessórios afeta a pesagem.
 Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre. 

Não utilize limpadores químicos.
 O  excesso  de  umidade  ambiente  pode  danificar  os  componentes  eletrônicos  da 

balança.
 Não posicione a balança numa posição vertical quando não estiver em uso. Isso pode 

aumentar o consumo das baterias.
 Remova as baterias se a balança não for utilizada por um longo período de tempo. 
 Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
 A balança é para apenas uso doméstico.

4- 4- 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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