Primeiro uso de Balanças da Série AD
Instalação
 Retirar a balança da embalagem. Checar se todos os itens estão na embalagem:
Balança, fonte de alimentação bivolt, prato, manual e protetor circular (se aplicável)
e instalar em superfície estável.
 Remover a trava de segurança que fica na parte inferior. Não aplicável para
balanças AD acima de 10 kg.
 Guardar a trava de segurança na parte traseira no orifício apropriado. Ela será
necessária para eventuais transportes.
 Encaixar corretamente o prato.
 Nivelar pelos pés niveladores até centralizar a bolha de nível.
 Conectar a fonte de alimentação primeiramente na balança e depois à tomada.
ATENÇÃO: NUNCA INVERTER ESSA ORDEM.
 O equipamento entrará em modo Standby (STDBY).
 Aguardar 30 minutos para pré-aquecimento.
 Após o pré-aquecimento, o equipamento estará apto para o uso.
Conhecendo as teclas
L/D – Liga e Desliga ou Sai de uma função quando o botão CNL é usado para outra
finalidade.
T – Tara: Ao ser pressionada permite zerar a balança. Sua segunda função seria Enter
com objetivo de confirmar alguma informação a ser registrada.
CNT/F2 – Navega entre a função de pesagem simples e outras funções específicas ou
Diminui valores de ajustes ou Acessa outras funções no menu de programação.
BAL/F1 – Aumenta valores de ajustes ou Altera os itens no menu de programação ou
Acessa os valores de referência quando estiver em modo contagem ou porcentagem.
CNL – Envio de dados para a saída serial ou Sair de uma determinada função sem salvar
as alterações feitas ou Muda a posição do dígito de ajuste em reconfigurações.
Utilização
 Pressionar o botão L/D para ligar.
 O display apresentará a versão atual e em seguida carregará a função de pesagem
simples (exceto para balanças com funções especiais).
 Se necessário, pressionar o botão T para tarar.
 A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.
 O indicador de estabilidade é o * do lado esquerdo do display. Quando instável ele
estará no display. Quando ele apaga, indica que a balança estabilizou.
Recomendações
É recomendado que retire o prato da balança quando esta for transportada.
Sempre utilizar capa de proteção de PVC para evitar danos ao equipamento e aumentar
sua vida útil.
Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.

