Guia Rápido – Função Contagem de Peças Balanças AD
Antes de iniciar esta programação, favor verificar as instruções fornecidas no Guia
Rápido “Primeiro uso de Balanças da Série AD” para garantia de melhores
resultados.
Programando a Balança

•
•
•
•
•
•
•

Com a balança em Standby pressionar
L/D e logo depois F2.
Em SET-FUN pressionar T.
Mostrará FUN-G no display ou a função
que esteja programada atualmente.
Pressionar F1 até encontrar FUN-PCS e
pressionar T.
O display irá voltar para SET-FUN.
Pressionar F1 até END e em seguida T.
A balança voltará para Standby.

Alterando o número de peças padrão

•
•
•
•
•
•
•
•

Ao ligar, a balança estará na função de pesagem simples (em gramas).
Para alterar a função de contagem de peças, pressionar o F2 e aparecerá
no display a quantidade de peças padrão programada (Ex. 100 PCS).
Pressionar F1 para habilitar a edição.
Com CNL será possível selecionar o dígito que poderá ser editado (dígito
piscante).
Pressionar F1 ou F2 para alterar o valor dos dígitos (nesse momento você
vai escolher a quantidade de peças que usará como padrão).
Pressionar T para aceitar.
O display mostrará o número de peças seguido de PCS.
Pressionar F2 para voltar para pesagem.

Fazendo a contagem de peças
• Com o display em gramas, colocar um recipiente vazio para acomodar as
peças e pressionar T. Caso o display ainda esteja mostrando o número de
peças, pressionar F2 para retornar para a pesagem.
• Depois de tarar o recipiente, pressionar F2 para alterar o display para
peças.
• Colocar a quantidade de peças que o display está solicitando e pressionar
T.
• Continuar adicionando as peças conforme a necessidade para a balança
fazer a contagem.
Recomendação
Para que seja garantida a precisão no processo de contagem de peças
recomendamos que o peso de uma peça não seja inferior à carga mínima da
balança utilizada. Este pode ser consultado na etiqueta de identificação do
equipamento.

