
Especificações 

GUIA RÁPIDO – CONTADOR DE PEÇAS CP 30

→ Destina-se a contagem de peças em geral. 
→ Bateria recarregável 4V / 4Ah que garante 72 horas de operação do equipamento.
→ Permite executar a acumulação de quantidade de até 100 contagens consecutivas.
→ Fonte de alimentação: AC 110/220V (± 10%) / 60 Hz. 
→ Faixa de temperatura de trabalho:  0 a 40° C.
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1. Operação  

• O contador de peças CP30 deve ser instalado sobre superfície 
estável e plana. Ajustar sua bandeja para operação horizontal 
(verificar bolha de nível). O nivelamento é executado através de 
quatro pés ajustáveis.
• Ligar o cabo na alimentação elétrica, ligar a chave liga/desliga 
na lateral direita do contador CP30. O display executa auto 
teste até obter a condição de início de operação.

2. Funções das teclas  

Tecla numérica [0 ~ 9]

Utilizadas para inserir a quantidade de amostras colocadas 
sobre a bandeja do contador CP30 (figura1).

Tecla [Zero]

Pressione a tecla [Zero] sempre que não houver qualquer material 
sobre a bandeja do contador de peças e as marcações “Net” e                       
            não aparecerem no display. Caso uma das marcações 
apareça então a tecla [Zero] não deverá ser pressionada. 
Ao pressionar a tecla [Zero] deverá aparecer no display a marca-
ção          (figura 2). Caso esta marcação não apareça então 
desligue e religue o equipamento.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tecla [Embalagem]

Pressione a tecla [Emb.] para descontar a embalagem quando 
for executar contagem de peças dentro dela (saco, caixa, etc). 
Após, colocá-la sobre a bandeja pressionar a tecla [Emb.]. Será 
ativada no display a marcação “Net” (figura 3), que indica que 
está sendo descontada a embalagem. Quando não for mais 
utilizar a embalagem pressione novamente a tecla [Emb.] e a 
marcação “Net” será apagada, indicando que não está mais 
descontando a embalagem no cálculo do número de peças.
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Pressione a tecla [Zero] sempre que não houver qualquer material 
sobre a bandeja do contador de peças e as marcações “Net” e                       
            não aparecerem no display. Caso uma das marcações 
apareça então a tecla [Zero] não deverá ser pressionada. 
Ao pressionar a tecla [Zero] deverá aparecer no display a marca-
ção          (figura 2). Caso esta marcação não apareça então 
desligue e religue o equipamento.

Tecla [Acum.]

Pressione esta tecla para executar a acumulação de diversas contagens do mesmo item . 
Após pressionar a Tecla 【Acum.】a janela inferior do display ira indicar o número de lotes 
somados.  A janela superior, após pressionar a tecla [Acum.]  indicara a soma total de itens.

Tecla [Limpar Acum.]

Limpa os dados acumulados memorizados, sai do estado de acumulação e a quantidade 
acumulada desaparecerá.

Tecla [Amostra]

Coloque amostra suficiente na plataforma e digite a quantidade de amostras colocadas. Em 
seguida, pressione a tecla [Amostra]. A janela superior indicara o número de amostras digitado. 
Se você precisar alterar a quantidade de amostras, deve primeiro pressionar a tecla 
【Limpar】 e, em seguida, inserir o novo número. Se você inserir o número após decorridos 3 
segundos, poderá inserir o novo número diretamente, sem pressionar a tecla 【Limpar】.

3. Backlight On / Off 

Pressione a tecla 【Zero】 por 3-4 segundos, a luz de fundo será ligada ou desligada.


