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 1  TERMO DE RESTRIÇÃO DE USO

A URANO IND. DE BAL. E EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA, informa e científica o(a) adquirente/usuário(a)
do Equipamento MODELO UC5, que em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94, do INMETRO, é
vedada a utilização deste produto nos seguintes campos de aplicações/utilizações:

a) determinação da massa para transações comerciais;
b) determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, prêmio, multa, remuneração, subsídio,
taxa ou um tipo similar de pagamento;
c) determinação da massa para aplicação de uma legislação ou de uma regulamentação, ou para execução
de perícias;
d)  determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que concerne à pesagem de
pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de tratamento, bem como na determinação da massa no
que concerne a pesagem de pessoas interessadas em obter o seu peso em farmácias.
e) determinação da massa para a fabricação de medicamentos e cosméticos;
f)  determinação da massa quando da realização de análises químicas, clínicas, médicas, de alimentos,
farmacêuticas,  toxicológicas,  ambientais,  e  outras em que seja  necessário  garantir  a  fidedignidade dos
resultados, a justeza nas relações comerciais, a proteção do meio ambiente e a saúde e a segurança do
cidadão;
g) determinação da massa de materiais utilizados em atividades industriais e comerciais cujo resultado
possa, direta ou indiretamente, influenciar no preço do produto ou do serviço, ou afetar o meio ambiente ou
a incolumidade das pessoas.”

Pelo acima exposto, a fabricante informa e DECLARA que não se responsabiliza pela utilização do referido
equipamento dentro dos casos supracitados, ficando ciente o adquirente/usuário de que a utilização do
referido produto nos procedimentos supramencionados será de inteira responsabilidade do usuário.

Portanto, o(a) adquirente/usuário(a)  DECLARA estar ciente de TODAS as informações acima descritas,
sendo de sua exclusiva responsabilidade o uso e aplicação do equipamento supra descrito, eximindo a
fabricante  de  eventuais  responsabilidades  em caso  de  uso  nos  campos  de  aplicações/utilizações  não
autorizados pelo INMETRO. 

 2 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)

 3 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.

 4 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).
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b) “MODO”: Seleciona a unidade de medida desejada.

 5 FUNÇÃO DESLIGAR

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

 6 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:

- 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.

 7 INSTRUÇÕES PARA BATERIA

II) Este produto utiliza 3 baterias AAA.

III) 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.

 8 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”.

 9 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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