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Antes de utilizar a sua balança 

Obrigado por adquirir a Balança Electrónica BPS.  

Para usar a balança adequadamente, leia este Manual do Usuário 
cuidadosamente antes de usar.  

Se você tiver algum problema com relação à balança, entre em contacto com seu 
distribuidor. 

1. Carregue totalmente a bateria antes de usar pela primeira vez. 
• Carregue a bateria conectando o cabo do alimentador. Demora cerca de 8-12 

horas para carregar completamente a bateria. 
 

2. Instale o equipamento numa superfície nivelada e estável.  
Evitando: 

• Correntes de ar (ex. perto de uma tomada de ar condicionado ou saída de 
ventilador) ou 

• Vibração (ex. perto de uma máquina pesada). 
 

3. Instale o equipamento num ambiente de temperatura dentro de -10 ℃ + 40 ℃, evite 
usá-lo em um ambiente onde a temperatura varia muito. 

Por favor verifique a tensão antes de ligar; É recomendada uma tomada independente 
para este equipamento para evitar interferências. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (bateria) 
 

1. Por favor confirme se os eléctrodos “+”, “-” estão na posição correcta. 

2. Para evitar o vazamento eléctrico, por favor não coloque a bateria sob altas 
temperaturas, ou tente desmontá-la. 

COLOCAR A BALANÇA EM FUNCIONAMENTO 
 

1. Abra a caixa e coloque a balança numa mesa estável, depois coloque o prato 
na balança. 

2. Ajuste os pés da base, observe a bolha de nível para que esteja no centro. 
3. Ligue a balança e aguarde a contagem até que todos os displays mostrem “0” e 

a indicação de zero e estabilidade estejam iluminados, a partir deste momento a 
balança estará pronta para uso. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Alcance da tara: ≤ 1/2 de capacidade MAX. 
Display: 

Normalmente, existem 5 dígitos na Display de peso, 5 dígitos na Display de preço 
unitário e 6 dígitos na Display de preço total 
 

Alcance do Zero: ≤±2% Max 

Temperatura de uso: -10 ℃ + 40 ℃ 

 

1) TECLADO 
 

1.1 Teclas de Função 
 

INDICAÇÕES 
• ZERO/-0-: Zero, 
• -T-/TARE: Tara, 
• STAB: Indicador de Estabilidade, 
• 3 Janelas respetivamente: Peso, Preço unitário e Preço total 
 

TECLAS 
• [1]~ [9] Teclado numérico: Usado para definir preços unitários, números, etc.  
• [.]: Tecla de ponto decimal. 
• [C]: Limpeza do preço unitário. 
• [M1]，[M2]: Teclas de memória de PLU. 

• [TARE]: Tara 
• [ZERO]: Zero  
• [PLU set]: Memória de PLU. 
• [PLU call]: Chamada de PLU. 

2. OPERAÇÃO 
 

2.1 Zero 
Quando não houver carga, (se a Display de peso não está no modo zero e não há 
indicação "0"), pressione a tecla [ZERO] para retornar a zero (intervalo do zero ≤ ± 2% 
máx.) 
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2.2 Tara  
2.2.1 Coloque o recipiente no prato e, em seguida, pressione a tecla [TARE] para 

absorver o peso e memorizar este valor como tara. A indicação “T” aparecerá no 
visor. 

2.2.2 Para alterar valor peso da tara: coloque um novo recipiente e pressione a tecla 
[TARE] para alterar o valor da tara. 

2.2.3 Para cancelar a tara: remova o recipiente do prato, pressione a tecla [TARE], a 
função de tara será cancelada automaticamente. 

(Nota: se o valor da Tara estiver dentro da gama de zero, pressione a tecla [ZERO] 
para voltar ao modo zero, a gama de tara ≤ ± 1 / 2max.) 

2.3 Introdução do preço unitário 
 

Pressione as teclas numéricas [0] ~ [9] para inserir o preço unitário e pressione a tecla 
[C] para excluir o preço unitário. 

   Exemplo 

Peso kg €/kg Total € 

12.340 2.50 30.85 

 

Pressione a tecla numérica [2], [.], [5], [0] para inserir o preço unitário. 

 

2.4 Memorização do preço unitário 
 

A memorização de um preço nas duas teclas disponíveis realiza-se da seguinte forma: 

Pulsar um valor de preço, de seguida pulsar a tecla PLUset e a M1 ou M2 onde quer 
guardar esse valor de preço.  

NOTA :Em todas as etapas que você pode limpar facilmente os valores guardados 
pressionando a tecla "C" 

 

2.5 Apagar 
Pressione a tecla [C] para excluir o preço unitário inserido 
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3. LISTA DE ERROS 
3.1: Sobrecarga 

Se o display indicar | ------- | e ouvir um sinal sonoro existe uma sobrecarga. 

Remova peso. 

 

3.2: Bateria Baixa 

Mostra "LobAt" e a indicação de energia está desligada. Isso significa que você precisa 

carregar com urgência a bateria conectando o adaptador de energia.  

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
4.1: Alimentação 

A balança pode ser ligada sem qualquer anormalidade, mas a luz da bateria de carga 

não está acesa ao conectar a alimentação à balança.  

• Por favor, verifique o fusível (caso se aplique); 
• Por favor, verifique se o cabo de alimentação está a fazer mau contacto; 

4.2: Interruptor e bateria 

Se a luz da bateria estiver acesa, mas a balança não funcionar naturalmente 

• Por favor, verifique se o interruptor está a fazer mau contacto; 
• Por favor, verifique se a bateria está danificada 

4.3: Pesagem 

Se o visor mostrar “|- - - - - |”, e a balança emite um sinal sonoro indica que o peso se 
encontra acima do alcance máximo. 

Se o visor mostrar “|_ _ _ _ _ |”, e a balança emite um sinal sonoro indica que o peso 
está abaixo do valor de zero de ajuste ou fora do zero inicial. 

 

Contacte o seu revendedor 

 
IPESA reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio, dadas as 

continuas melhorias de que são objecto os produtos. 


