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Máxima Máxima Máxima Máxima ZeroZeroZeroZero    
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Recomendações importantes 

          Ligação da balança a rede 
 

Ligar a balança a 220V. Com tomada de terra. 
 

Recomendamos a ligação a uma linha independente para uso exclusivo das balanças. 
 

A ligação a uma rede que alimente outros equipamentos accionados por motor, pode dar lugar a que recebam 
interferências parasitas que poderão alterar o seu correcto funcionamento. 
 

Se ficaram tickets pendentes ao ligar a balança, aparece no display de peso a indicação “to” seguida do número 
do vendedor. Pulsando uma tecla qualquer, a cada pulsação vão aparecendo sucessivamente todos os 
vendedores que estão ocupados, depois de limpar o último ticket pendente a balança entra em serviço.  

 
[ Atenção ] Tenha em conta que ao entrar a balança em serviço, os tickets pendentes não se anulam  e ficam 
memorizados  nos respectivos vendedores, com o qual, qualquer nova operação que se introduza se sumaria aos já 
existentes. 

 

Para cancelar os tickets pendentes fazer o total de compra de cada vendedor. 

 
        Tecla correctora   

 
Nas funções operativas esta tecla permite anular antes de introduzir na memória, as quantidades e 
funções de entradas erradas. 

 

[ Atenção ] As operações memorizadas erradamente, unicamente podem anular-se mediante as indicações que se 
descrevem nas funções operativas 15 e 16. 

 

 
        Impressora térmica 

 

Para garantir o correcto funcionamento da impressora, conseguindo uma escrita nítida e 
uma prolongada vida da cabeça,  recomenda- se a utilização dos seguintes tipos de papel: 

 
Papel térmico  continuo: 
                  - JUJO  :TP50KS-R1 

 - HONSHU : FH65BX-14N 
 

[ Atenção ] A utilização de outros tipos de papel não recomendados, pode dar lugar a impressões defeituosas e 
incidências na cabeça. 
No caso de não utilizar a impressora deixar a cabeça levantada, já que o cilindro poderia deteriorar-se pela pressão 
continua  que prolongadamente se produz no mesmo ponto de contacto entre ambos. 

 

 
Inserção de papel 

Mediante a alavanca que leva por defeito, levante a cabeça separando-a do cilindro. 
 

Insira o papel cuidadosamente com a mão. 
 

[ Atenção ] Não  utilizar  objectos cortantes ou pontiagudos que poderão deteriorar a cabeça e o cilindro. 
 
 Extraia um bocado de papel esticando-o com a mão, e depois de centrado baixe a cabeça, 

seguidamente pode avançar o papel pulsando as teclas  e . 
 

Extracção do papel 
Levante a cabeça e retire o papel puxando em direcção contraria a saída. 
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Mensagens da impressora 
Se a impressora detecta falta de papel, aparece no display “FIM DE PAPEL”, impedindo de cancelar o ticket , 
antes de este ser impresso parcialmente. 

No caso de ter levantado a cabeça aparece no display “ERRO CABEÇA”, se se detectar um erro no periférico 
aparece a mensagem ”PRINT ERROR”. 

 

Manual de funcionamento 
 
 

NOTA ESCLARECEDORA: 
BALANÇA RB600-30  com 4 vendedores e 30 PLUS directos 800plus 
BALANÇA RB600-36 com 6 vendedores e 36 PLUS directos 800plus 
BALANÇA MAXIMA ZERO com 3  vendedores e 48 PLUS directos 650 plus 
BALANÇA MAXIMA ZERO / 1 com 6  vendedores e 45 PLUS directos 1000plus 
 

Nas operativas que se detalham, onde figure a indicação “Memorize no vendedor V1”  utilizar da seguinte forma: 
- Vendedores de 1 a 4 ou 6. Pulsar a correspondente tecla directa. 

 
1 Tara 

 

Colocando um peso sobre o prato da balança  , ao ficar o peso estabilizado poderá destarar-se pulsando a 

tecla . O visor de peso põem-se a zero e no display visualiza- se o peso da tara. 
 

A tara  apaga - se automaticamente ao tirar o peso do prato e ao passar por Zero. 
 

Para anular a tara sem cumprir este requisito, com o prato da balança vazio, sem nenhum peso em cima, pulse a 

tecla . 
 

Tara sucessiva 
 

Tendo um peso tarado, podemos tarar um novo peso pulsando a tecla , somando-se ambas as taras. 

 
2 Fixação da tara 

 

Tendo feita a tara segundo a indicação do apartado anterior, volte a pulsar a tecla . 

 
3 Anulação da fixação da tara 

 

A anulação efectua-se pulsando a tecla , com o qual a balança fica na posição de tara normal. 
 

4 Fixação do preço 
 

Pulse a tecla .   O indicador de FIX  ilumina-se.   Se opera com PLU, junto com o preço fica fixado o nome do 
produto. 

 
5 Anulação da fixação de preço 

 

Pulse a tecla .  O indicador de FIX  apaga-se. 
 

6 Custo de uma pesagem 
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  Com preço variável (não programado no PLU) 
 

[ Atenção ] Só e possível introduzir preço se o PLU zero não está bloqueado (veja apartado 31-1). 
 

Introduza preço por teclado  .  Memorize no vendedor . 

 
   Com PLU (preço programado) 

 
[ Atenção ] só é possível se o PLU com  que se opera está programado como artigo pesado ou como indistinto (veja apartado 
31-2). 

 

PLU directo     Pulse a tecla de PLU directo. Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo Com esta operativa o nº das teclas de PLU´s directos pode-se duplicar. 

Fazendo uma  dupla pulsação sobre a tecla de PLU directo, ou pulsando   e a dita tecla. 

 Pulse   e tecla de PLU directo. Memorize no Vendedor . 
 

PLU indirecto Esta operação não é possível, se está activada a procura do PLU por código associado 
(veja apartado 42). 
 

Marque no teclado o nº de PLU. Pulse  . Memorize no vendedor . 
 

7 Soma de preços externos  (Produtos não pesados) 
 

Com preço Variável (não programado no PLU) 
 
[ Atenção ] Só é possível introduzir preço se o PLU zero não está bloqueado (veja apartado 31-1) 

 

Introduza preço por teclado.  Pulse .   Memorize no vendedor . 
 

 
Com PLU (preço programado) 

 
[ Atenção ]Só é possível se o PLU com o que se opera estiver programado como externo positivo ou como indistinto (veja 
apartado 31-2). 

 

Plu directo: (Programado como externo positivo) Pulse a tecla de PLU directo. Memorize no vendedor . 
 

PLU directo: (Programado como indistinto).Pulse a tecla de PLU directo .Pulse  e Memorize no vendedor 

. 
 

PLU semi-directo: Programado como externo positivo (PLU semi-directo veja apartado 6) Pulse  e tecla de 

PLU directo. Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo: Programado como indistinto (PLU semi-directo veja apartado 6) Pulse  e tecla de PLU 

directo. Pulse  Memorize no vendedor . 

 
8 Subtracção de preços externos (produtos não pesados) 

 
 

  Com preço variável (não programado no PLU) 
 

[ Atenção ] Só é possível introduzir preço se o PLU zero não estiver bloqueado (veja apartado 31-1) 
 

Introduzir preço se o PLU zero não estiver bloqueado (veja apartado 31-1) 

Introduza preço por teclado. Pulse  e a tecla . Memorize no vendedor . 
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 Com PLU (preço programado) 
 

[ Atenção ]Só é possível se o PLU com o que se opera estiver programado como externo negativo ou como indistinto (veja 
apartado 31-2). 
 

PLU directo: Programado como externo negativo 
 

Pulse a tecla de PLU directo. Memorize no vendedor . 
 

PLU directo: Programado como indistinto 
 

Pulse a tecla PLU directo. Pulse  e a tecla . Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo: Programado como externo negativo 
 

(PLU semi-directo veja apartado 6) 

Pulse  e tecla de PLU directo. Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo: Programado como indistinto 
(PLU semi-directo veja apartado 6) 

Pulse  e tecla de PLU directo. Pulse  e a tecla  . Memorize no vendedor . 
 

PLU indirecto: Programado como externo negativo 

Marque por teclado o nº de PLU Pulse . Memorize no vendedor . 
 

PLU indirecto: programado como indistinto 
 

Marque por teclado o nº de PLU. Pulse Pulse  e a tecla . Memorize no vendedor . 
 

 

9 Soma de preços  externos por  multiplicação (produtos não pesados) 
 
 

 Com preço variável (não programado no PLU) 
 

[ Atenção ] Só é possível introduzir preço se o PLU zero não estiver bloqueado (veja apartado 31-1) 
 

Introduza preço por teclado. Pulse . Pulse . Introduza por  teclado o nº de unidades. Memorize no 

vendedor . 

 
 Com PLU (preço programado) 

 

[ Atenção  Só é possível se o PLU com o que se opera estiver programado como externo positivo ou como indistinto (veja 
apartado 31-2). 

 

PLU directo: Programado como externo positivo 

Pulse a tecla de PLU directo. Pulse . Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU directo: Programado como indistinto 

Pulse a tecla PLU directo. Pulse . Pulse . Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no vendedor 

. 
 

PLU semi-directo: Programado como externo positivo 

(PLU semi-directo veja apartado 6) Pulse  e tecla de PLU directo. Pulse .Introduza por teclado o nº de 

unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo: Programado como indistinto 

(PLU semi-directo veja apartado 6)  Pulse   e tecla de PLU directo. Pulse . Pulse . Introduza por 

teclado o nº de unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU indirecto: Programado como externo positivo 
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Marque por teclado o nº de PLU. Pulse PLU. Pulse . Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no 

vendedor . 
 

PLU indirecto: Programado como indistinto. 

Marque por teclado o nº de PLU. Pulse . Pulse . Pulse . Introduza por teclado o nº de unidades. 

Memorize no vendedor . 

 
10  Subtracção de preços externos por multiplicação (produtos não pesados) 

 
Com preço Variável (não  programado no PLU) 

 

[ Atenção ] Só é possível introduzir preço se o PLU zero não estiver bloqueado (veja apartado 31-1) 
 

Introduza preço por teclado. Pulse Pulse .  Pulse . Introduza por  teclado o nº de unidades.  

Memorize no vendedor . 
 

 
Com PLU (preço programado) 

 
[ Atenção ]Só é possível se o PLU com o que se opera estiver programado como externo negativo ou como indistinto (veja 
apartado 31-2). 

 
PLU directo: Programado como externo negativo 

Pulse a tecla de PLU directo. Pulse .  Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU directo: Programado como indistinto 

Pulse a tecla PLU directo. Pulse  e a tecla .  Pulse . Introduza por teclado o nº de unidades. 

Memorize no vendedor . 
 

 PLU semi-directo: Programado como externo negativo 

(PLU semi-directo veja apartado 6) Pulse  e tecla de PLU directo. Pulse . Introduza por teclado o nº de 

unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU semi-directo: Programado como indistinto 

(PLU semi-directo veja apartado 6) Pulse e tecla de PLU directo. Pulse  e a tecla . Pulse . 

Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no vendedor . 
 

PLU indirecto: Programado como externo negativo 
 
[ Atenção ] A função de PLU directo não é possível, se estiver programado como externo negativo ou indistinto.  
 

Marque por teclado o nº de PLU. Pulse . Pulse. Introduza por teclado o nº de unidades. Memorize no 

vendedor . 
 

PLU indirecto: Programado como indistinto 

Marque por teclado o nº de PLU. Pulse . Pulse  e a tecla . Pulse . Introduza por teclado o nº de 

unidades. Memorize no vendedor . 
 

 

11 Subtotal compra cliente  
 

Pulse  
Visualiza-se o subtotal do vendedor actualmente seleccionado. 
Para seleccionar qualquer outro vendedor: 
Pulse: Vendedores de 1 a 4 a correspondente tecla directa. 
        Vendedores de 6 a 24, marque por teclado o nº de vendedor. 
 

Pulse   e a tecla  para a revisão do ticket (veja apartado 13) 
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Pulse  para totalizar o ticket e a sua impressão. 
 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 
 
 

12 Total compra cliente 
 

Pulse . 
Pulse: Vendedores de 1 a 4 e a correspondente tecla directa. 
        Vendedores de 6 a 24, marque por  teclado o  nº de vendedor. 
 

Tendo feito o total de compra cliente, e a previa programação que se detalha no  apartado 30-4, o importe 
correspondente pode efectuar-se introduzindo-o nos diferentes apartados que se indicam na continuação: 
 

Se a programação de tipos de pagamento não estiver activada, ao fazer o total de compra cancela-se o ticket, 
retornando automaticamente à posição de trabalho. 
 

Se a programação de tipos de pagamento estiver activada, o importe pode memorizar-se da seguinte forma: 
 

Pulsando , cancela-se acumulando o total no CARTÃO . 

Pulsando , cancela-se acumulando o total no CHEQUE. 

Pulsando , cancela-se acumulando o total no CRÉDITO. 

Pulsando , cancela-se acumulando o total em DINHEIRO. 
 

Se está activado o  talão de caixa  (veja apartado 24-5), ao solicitar-se o total de compra cliente, emitir-se-á um 
ticket com o detalhe de todas as operações. Pulsando qualquer tecla obtém-se um segundo ticket de gestão (talão 
de caixa) onde unicamente aparece a data, o total e o código de barras, se estiver activado. 
 

Se não estão activadas as programações dos tipos de pagamento como o talão de caixa, ao efectuar-se as 
operativas descritas, a balança retorna automaticamente à posição de trabalho. 
 

Pulse  e a tecla  para reimprimir o último ticket cancelado de cada vendedor, estando seleccionado 
previamente o vendedor. 

 
 

13 Revisão dos preços que compõem o total de compra 
 

[ Atenção ] Se a programação do tipo de pago estiver desactivada não se pode realizar a revisão dos preços que compõem o 
total de compra, podendo-se realizar sempre desde a função de SubTotal (veja apartado 11). 

 

Tendo  efectuado o total de compra e antes de cancelar o ticket: 
 

Pulse  e a tecla  (aparecem visualizados os dados da primeira operação de compra.) 

Pulse  (em cada pulsação vão-se visualizando os importes em sentido ascendente, do primeiro ao último). 

Pulse  (em cada pulsação vão-se visualizando os importes em sentido descendente). 
 

Pulsando   pode-se anular o importe que no momento se visualiza no display, ficando descontado 
automaticamente do dito importe do total de compra. 
 

Pulse  para sair da sequência de revisão e visualizar novamente o importe da compra. Se tive-se anulado 
alguma operação, visualizar-se-ia o importe actualizado, deduzidas as anulações. 
 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 

 

14 Continuação do ticket por adição de preços de compra 
 

[ Atenção ] Se a programação do tipo de pago estiver desactivada, não se pode realizar a continuação do ticket (veja apartados 
24-4). 
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Tendo efectuado o total de compra e antes de cancelar o ticket, podemos acumular  novas operações de compra. 
Para isso: 

 Pulse  
 

O ticket que se emite depois desta pulsação pode ser cortado e anulado, já que ao acumular novas operações de 
compra, no novo ticket sairá  todas as operações realizadas desde o inicio até ao final da compra. 

 

15 Operação de  troco  
 

 

[ Atenção ] Se a programação do tipo de pago estiver desactivada não se pode realizar o troco (veja apartado 24-4). 
 

Tendo efectuado o total de compra e antes de cancelar o ticket: 
Introduza por teclado a quantidade entregue  por cliente (o efectivo entregue deve ser superior ao total). 

Pulse .  

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 

16 Avance do papel da impressora 
 

Pulse  . A cada pulsação o papel avança um passo. 
  
Pulsando   e  o papel avança continuamente.  
Para parar, pulse qualquer tecla. 

 

17  Anulação da última operação  de compra 
 

[ Atenção ] Em qualquer outra circunstancia não se pode efectuar a anulação. 
 

Para anular, pulse   e . Aparece no visor a indicação “An” e o nº da última operação realizada, que se 
anula automaticamente . 

 
18 Ticket com impressão só de importe 

 
Para que actue esta função a balança tem que estar programada da seguinte forma: 
- Ticket de pesagem a pesagem (veja apartado 24-1) 
- PLU programado como externo positivo ou como indistinto (veja apartado 31-2). 
 

Uma vez realizada a programação descrita anteriormente, com a balança vazia sem peso no prato, pode operar 
tanto com preço variável (não programado no PLU) como com PLU ( preço programado), em todas as variantes e 
da forma idêntica à detalhada no apartado 7. 
 

                                    Nota.  Nesta operativa pode activar-se ou desactivar-se, à vontade, a impressão do código de barras e o nome do 

produto assim como a acumulação automática, pulsando  e  (veja apartado 25). 
 

19 Ticket com impressão só de peso (sem preço nem importe) 
 

Para que esta função actue, a balança tem que estar programada da seguinte forma: 
- Ticket de pesagem a pesagem (veja apartado 24-1) 
- PLU programado como artículo pesado ou como indistinto, com preço zero (veja apartado 31-2). 
 

Operativa sem PLU 

Colocando o peso sobre a balança  e sem marcar preço, pulse . 
 

Operativa com PLU directo. 

Colocando o peso sobre a balança , pulse a tecla de PLU directo.  Pulse . 
 

Operativa com PLU semi-directo 
(PLU semi-directo veja apartado 6) 

Colocando o peso sobre a balança , pulse  e tecla de PLU directo. Pulse . 
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Operativa com PLU indirecto por código associado. 
 

[ Atenção ] Esta função não é possível se estiver activada a procura do PLU por código associado (veja apartado 34). 
 

Colocado o peso sobre a balança , marque no teclado o nº do PLU. Pulse .  Pulse . 
 

Operativa com PLU indirecto por código associado. 
 
[ Atenção ] A função de PLU indirecto por código associado só é possível, se previamente,  tiver programado os códigos e 
tenha activado a procura por este sistema (veja apartado 34). 
 

Colocado o peso sobre a balança, marque por teclado o nº de código associado a PLU. Pulse . Pulse . 
 

Nota: Neste tipos de ticket pode activar-se ou desactivar-se, à vontade, a impressão do código de barras e o nome 
do produto (veja apartado 31). 

 

20 Ticket com impressão só com nome do produto (sem peso, preço  nem importe) 

 
Para que esta função actue, a balança tem que estar programada da seguinte forma: 
 

Ticket de pesagem a pesagem (veja apartado 24-1) 
PLU programado como externo positivo ou como indistinto e com preço zero (veja apartado 31-2). 
 

A impressão do nome do produto deve estar activada com PLU (veja apartado 24-3). 
 

Uma vez realizada a programação descrita anteriormente, com a balança vazia sem peso no prato, pode operar-
se com PLU, programando em todas as variantes e de forma idêntica à que se detalha no apartado 7. 
 

Nota: Neste tipos de ticket pode activar-se ou desactivar-se, à vontade, a impressão do código de barras e o nome 
do produto (veja apartado 25). 
 

 

21 Ticket com impressão só do código de barras (sem nome, peso, nem importe) 
 

Para que actue esta função a balança tem que estar programada da seguinte forma: 
Ticket de pesagem a pesagem (veja apartado 24-1). 
 

PLU programado como externo positivo ou como indistinto e com preço zero (veja apartado 31-2). 
 

A impressão do nome do produto deve estar activada sem PLU (veja apartado 24-3). 
 

Selecção do código de barras com impressão (veja apartado 24). 
 

Uma vez realizada a programação descrita anteriormente, colocando um peso sobre o prato da balança e sem 
marcar preço, pode operar-se com PLU, programando em todas as variantes e de forma idêntica à que se 
detalha no apartado 7. 

 

22 Repetição de  ticket  e reimpressão do último ticket realizado. 
 

 
 Repetição de ticket sem ter efectuado o total da compra e antes de cancelar o ticket: 
 

[ Atenção ] Se a programação do tipo de pagamento está desactivada não pode realizar a repetição de ticket (veja apartado 24-4). 
 

Pulse  e seguidamente  . 
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Manual de programação 
 
 

23 Selecção do funcionamento opcional da impressora 
 

Pulse    
 

Pulsando, sucessivamente qualquer tecla, excepto ↓↓↓↓, activa-se ou  desactiva-se o funcionamento da impressora. 
No display visualizar-se-á “impre s” (sim), ou “impre n” (não), segundo este,  não activada. 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 

24 Selecção do tipo de ticket 
 

Pulse     
 

24-1 Selecção do tipo de ticket ou modo operativo. 
 

Pulse  para trabalhar indistintamente todos os vendedores, imprimindo varias pesagens no  ticket 
(Memorizando os importes e imprimindo o ticket, ao solicitar o total da compra). 
 

Pulse  para trabalhar indistintamente com  todos os vendedores, imprimindo varias pesagens no ticket 
(Imprimindo as operações  à medida que se vão acumulando). 
 

Pulse  para trabalhar indistintamente com todos os vendedores, imprimindo um só importe no ticket 
completo). 
 

24-2 Selecção do tamanho do ticket ou etiqueta de pesagem a pesagem 
 
Estando na posição 2 ( selecção do tipo de ticket )  pode seleccionar 3 tamanhos de etiquetas diferentes. 
 

Pulsando sucessivamente a , no display de preço aparecem as seguintes indicações: 
 

“M” indica a selecção do ticket de tamanho médio. 
“c” indica a selecção do ticket de tamanho curto 
O display apagado indica o ticket de tamanho normal. 
 

24-3 Selecção do funcionamento com ou sem PLU 
 
Estando em qualquer uma das cinco posições indicadas na selecção do tipo de ticket, pode-se programar a 

impressão, ou não, do nome do produto. Pulse  ; No display de preço aparecerá ”, “n” indicando que a 
impressão esta activada. 
 

A cada pulsação de  activa-se uma, duas, três ou mais linhas de texto associado, aparecendo no display de 
preço a indicação do número de linhas. 
 

Pulsando   no display de preço aparecerá um ponto indicando que está activada a reserva de espaço das 
linhas programadas, mesmo que não estejam com texto programado. 
 

Pulsando novamente a tecla  desaparece do display de preço a indicação, que informa que não está activada 
a reserva de espaço das linhas programadas, reservando somente o espaço correspondente às linhas que ocupe 
o texto programado. 
 

Voltando a pulsar   o display de preço fica apagado, no qual indica que não se imprimem nem o nome nem o 
texto associado. 
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24-4 Programação do tipo de pagamento 
 
Pulsando *  desactiva-se a cancelação automática do ticket (aparece “c” e pulsando outra vez activa-se o tipo de 
pagamento. Aparece “P”: cartão, cheque, crédito, ou dinheiro). 
 

Se está activada a cancelação automática (não aparece nada no display) não podemos realizar a revisão dos 
importes que compõem o total de compra, continuação do ticket, repetição, nem efectuar o troco. 
 

24-5 Programação do talão de caixa / ticket SOMA DE TOTAL 
 

Pulsando   activa-se o talão de caixa. Aparece “t” no display de preço. Cada pulsação de   activa ou 
desactiva a programação do talão de caixa. 
 

No tipo 2 activa-se o ticket de SOMA de TOTAL, emitindo-se um  ticket   com a soma de todas as pesagens. 
 

24-6 Activação da impressão de tara no ticket. 
 

Pulsando a tecla numérica  activa-se a impressão da tara no ticket. Aparece “t“ no display de importe.  

Cada pulsação de , activa ou desactiva a impressão da tara no ticket. 
 

24-7 Activação da função Quick-Service. 
 
Pulsando a tecla de PLU directo 1 activa-se a função Quick-Service. Aparece “Q“ no display de importe.  
Cada pulsação de PLU directo 1, activa ou desactiva a função de Quick-Service. 
 

Encontrando-se a função de Quick-Service activada, podemos acumular uma operação automaticamente na 
memória do vendedor, pulsando a tecla de PLU directo. 
 

Esta função não está disponível para os PLU semi-directos. 
 

Pulse   para retornar à posição de trabalho. 

 
25 Programação do código de barras 

 

Pulse      
 

Coloque a película de programação alfanumérica  sobre o teclado 
Pulse a tecla Aa para seleccionar qualquer um dos seguintes tipos de códigos de barras: 
 

Display Tipo Código de barras Longitude 

EAN EAN13 12 
 

A configuração do código pode realizar-se segundo as seguintes opções. 
 

Letra Significado Longitude máx. Comentários 
 
0…9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
 
 
 
 
 
*G 
*H 
*I 
*J 

 
Números fixos 
Número de terminal 
Secção 
Vendedor 
Nº ticket de vendedor 
Número correlativo 
Tipo de operação 
 
 
 
 
 
Peso 
Preço 
Importe (na etiqueta) 
Total de ticket 

 
12 
2 
1 
2 
4 
6 
1 
 
 
 
 
 
6 
6 
6 
8 

 
 
Só em interligadas 
                “ 
 
 
 
0- Programação como indistinto  
1- Prog. Pesagem 
2-  Não operativo 
3-  Programa Externo positivo 
4- Programa Externo negativo 

Com detecção de overrange 
                            “ 
                            “ 
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 K 
 L 
 M 
 
 N 
 O 
 P 
 
 
*Q 
 
R 
S 
T 
*U 
*V 
*X 

Número de PLU 
Código associado 
Identifica, operações 
 
Número de máquina 
Checksum intermédio 
Peso * 10 
 
 
Peso total no tickets de 
total tipo 2 e 3 
Número de cliente 
Número de família 
Número de IVA 
EURO na etiqueta 
EURO no ticket 
Unidades * 1000 

4 
6-12  
1 
 
6 
1 
6 
 
 
 
8 
6 
2 
1 
6 
6 
6 

0,1,2,3 (0,2 importe positivo) 
            (1,3 importe negativo) 
 
Só na 7º posição 
Com detecção de overrange 
 
 
Com detecção de overrange 
 
Só com  func. cliente activada 
 
 
Com detecção de overrange 
Com detecção de overrange 
Com detecção de overrange 

 

Exemplo: queremos a seguinte configuração: 
 

XX       X       XXXX                XXXXX 
Código  Secção      código associado a PLU Importe 
Numérico 28 
 

2 8 B L L L L I I I I I 
 

Pulsando  SHIFT e ���� , activamos ou desactivamos a impressão. 
 

Pulsando SHIFT e PRINT imprimimos os formatos programados. Podem-se memorizar 2 configurações diferentes 
de códigos de barras: uma para os tickets de varias pesagens e a outra para o de pesagem a pesagem, já que os 
dados a codificar ,em cada caso, têm uma estrutura muito diferente. 
Pulsando indistintamente as teclas ↑↑↑↑ ou ↓↓↓↓ da película, seleccionam-se as diferentes configurações, aparecendo 
“EAN” e “EAN 1” (mensagem no display segundo o tipo de código de barras seleccionado). A cada pulsação 
troca-se alternativamente de memória. 
 

 A primeira estrutura de código de barras “EAN” adapta-se para o código de barras, nos tickets das varias 
pesagem. 
  
A segunda “EAN1” para os tickets de pesagem a pesagem, pré-embalados e Self-Service, quando a operativa é 
de peso. 
 

Quando o importe for superior a 999999 (6 cifras programadas) o código de barras deixará de sair. 
 

Detecção de overrange 
Se nas letras G, H, I, J,  P , Q ,U  e V se programa uma variável com menos dígitos dos que se necessita, e não 
são zeros, se produz uma não conformidade que  impede a saída do código de barras. 
Se se programa uma letra diferente das indicadas anteriormente, o código de barras fica inibido. 
 

Pulse   da película para retornar à posição de trabalho. 

 
  26 Programação do texto de cabeçalho do ticket. 

 

Pode programar um total de 6 linhas de 24 caracteres cada uma. De estas 6 linhas, 4 imprimem-se como 
cabeçalho do ticket e as 2 últimas como roda pé. 
 

Pulse    
 

Coloque a película de programação sobre o teclado. 
 

Pulse →→→→ ,para dentro da linha, avançar ao carácter seguinte (da esquerda para a direita). 
 

Pulse SHIFT e →→→→ para dentro da linha, retroceder ao carácter anterior (da direita para a esquerda). 
 

Pulse ↑↑↑↑ para avançar para a linha seguinte. 
 

Pulse ↓↓↓↓ para retroceder para a linha anterior. 
 

Pulse SHIFT e CLEAR ou CLR para apagar a linha inteira. 
 

Pulse SHIFT e PRINT ou PRN  para imprimir os textos programados. 
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26-1 Programação do texto de cabeçalho. 
No display visualiza-se ”L” seguido do nº de linha e um “c”. Seguidamente visualiza-se um número que indica a 
posição do carácter a programar dentro da linha. No preço e importe visualiza-se parte do texto que se programa.  
 

Programe o texto, escrevendo mediante as letras, símbolos ou números da película. 
 

Para escrever no formato doble, pulse a tecla aA  e a continuação das letras, números ou símbolos da película. 
O formato doble elimina-se voltando a pulsar a tecla aA. 
 

Para gravar os símbolos  que estão sobre fundo negro nas teclas, deve pulsar  SHIFT e a tecla da letra ou símbolo 
a programar. 
 

Para escrever em minúsculas, pulse SHIFT e a tecla aA, mantém-se activa até que volte a pulsar SHIFT e a tecla 
aA. 
 

O dito formato visualizar-se-á no LCD diminuindo-se o tamanho do cursor. 
 

27 Programação do número da balança 
 

Pulse     
 

Marcar o número por teclado. Se tiver um número programado anteriormente, apague previamente com a 

Pulsação de . 
 

Pulse   para retornar à posição de trabalho. 
 

28 Programação do relógio e calendário 
 

Pulse     
 

Correcção ou nova programação da data e da hora 
 

Introduza por teclado os vários dígitos que configuram a data e a hora. Pode-se programar o dia, mês, ano, hora e 
minutos. 
 

Pulsando  volta à data e hora anteriormente programada . 
 

Pulse   para a impressão dos dados programados. 
 

Pulse    para retornar à posição de trabalho. Com esta pulsação também fica programada a nova data. 
 

 

29 Programação do nome do PLU 
 

Pulse [ ↓↓↓↓ ] [ 2 ] [ 0 ] 
 

Coloque a película de programação sobre o teclado. 
 

Pulse →→→→ para dentro da linha avançar ao carácter seguinte (da esquerda para a direita). 
Pulse SHIFT e →→→→ para dentro da linha retroceder ao carácter anterior (da direita para a esquerda). 
Pulse ↑↑↑↑ para avançar para a linha seguinte. 
Pulse ↓↓↓↓ para retroceder para a linha anterior. 
Pulse SHIFT e CLEAR para apagar a linha inteira. 
Pulse SHIFT e PRINT para imprimir os textos programados. 
 

Localização de PLU 
Pulse ���� . 
 

Marque nº  de PLU, por algarismos na película. 
Volte a pulsar ����  
 

29-1 Programação do nome do PLU (nome do produto). 
Programe o nome escrevendo mediante as letras, números ou símbolos da película (máximo 24 caracteres de 
tamanho normal). 
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Para escrever no formato doble, pulse a tecla aA  para a continuação das letras, números ou símbolos da 
película. O formato doble elimina-se voltando a pulsar a tecla aA. 
O dito  formato visualizar-se-á no LCD como um aA. 
 

Para gravar os símbolos  que estão sobre fundo negro nas teclas, deve pulsar  SHIFT e a tecla da letra ou símbolo 
a programar. 
 

Para escrever em minúsculas, pulse SHIFT e a tecla aA, mantém-se activa até que volte a pulsar SHIFT e a tecla 
aA. 
 

Dito formato visualizar-se-á no LCD diminuindo-se  o tamanho do cursor. 
 

Pulse SHIFT e  ↓↓↓↓  para passar à  programação do texto associado (ingrediente), ou pulse ↵↵↵↵ para retornar à 
posição de trabalho. 
 

Pulse ↵↵↵↵ da película para retornar à posição de trabalho. 
 

 
30 Programação do nome das famílias 

 

Pulse     
 

Coloque a película de programação sobre o teclado. 
 

Pulse →→→→ para dentro da linha avançar ao carácter seguinte (da esquerda para a direita). 
Pulse SHIFT e →→→→ para dentro da linha retroceder ao carácter anterior (da direita para a esquerda). 
Pulse ↑↑↑↑ para avançar para a linha seguinte. 
Pulse ↓↓↓↓ para retroceder para a linha anterior. 
Pulse SHIFT e CLEAR para apagar a linha inteira. 
Pulse SHIFT e PRINT para imprimir os textos programados. 
Pulse CLEAR para parar a listagem. 
 

Programe o nome escrevendo, mediante as letras, números ou símbolos da película (máximo 24 caracteres de 
tamanho normal). 
 

Para escrever no formato doble, pulse a tecla aA  e a continuação das letras, números ou símbolos da película. 
O formato doble elimina-se voltando a pulsar a tecla aA. 
 

Para gravar os símbolos  que estão sobre fundo negro nas teclas, deve pulsar  SHIFT e a tecla da letra ou símbolo 
a programar. 
 

Para escrever em minúsculas, pulse SHIFT e a tecla aA, mantém-se activa até que volte a pulsar SHIFT e a tecla 
aA. 

Dito formato visualizar-se-á no LCD, diminuindo-se o tamanho do cursor. 
 
Pulse ↵↵↵↵  para retornar à posição de trabalho. 

 
 

31 Programação de preços PLU 
 

Pulse     
 

No peso aparece “P” e o nº de PLU. No display de preço, o valor do produto. 
 

Localização de PLU´s 
 

PLU directo. Pulse a tecla PLU directo. 
 

PLU indirecto. Pulse a tecla PLU. Marcar por teclado o nº de PLU que se deseja localizar. Pulse novamente a 
tecla PLU. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte PLU. 

Pulse   para retroceder ao PLU anterior. 
 

Para programar ou modificar um preço. 
 

Pulse   para apagar o preço que estava memorizado. 
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Introduzir por teclado o preço que se deseja programar. 
 

Pulsando   : Para imprimir uma lista de todos os preços programados. 

Pulsando   para parar a impressão . 
 

Não se desejando actuar sobre a programação do bloqueio de preços ou modo de trabalho.  

Pulse   para retornar à posição de trabalho. 
 

31-1 Bloqueio de preços .  
Os preços atribuídos a cada PLU podem ficar bloqueados impedindo a sua modificação durante o processo de 
trabalho. 
 

Nota: Ao efectuar-se uma operação com PLU não bloqueado, deseja-se aplicar um preço diferente ao 

programado. O preço que aparece visualizado pode ser variado pulsando   e introduzindo por teclado o novo 
valor que se deseja aplicar. Esta circunstância não altera o preço que estava programado, o qual  permanece 
invariável. 
 

Pulsando   bloqueamos o preço deste PLU. No display de importe aparece “b” . 
 

Pulsando  anulam-se todos os bloqueios individuais programados. Aparece visualizado um “A” no segundo 
dígito do display de importe. A programação do bloqueio de todos os PLU´s independentes mantém-se na 
memória e pode ser reactivada a sua posição inicial. 
 

Pulsando por segunda vez   efectua-se um bloqueio geral de todos os PLU´s. Aparece visualizado um “G” no 
segundo dígito do display de importe. A programação do bloqueio de todos os PLU´s independentes mantém-se 
na memória e pode ser reactivada a sua posição inicial. 
 

Pulsando por 3ª vez   anula-se o bloqueio geral de todos os PLU´s e reactiva-se a programação inicial de 
todos os PLU´s individuais. O segundo dígito do display de importe fica apagado. 
 

Se não se deseja actuar sobre a programação dos modos de trabalho  

pulse   para retornar à posição  de trabalho. 
 

31-2 Modos de trabalho 
A cada PLU pode-se atribuir um determinado modo de trabalho, seja  produto pesado, externo positivo, externo 
negativo ou indistinto. Um PLU programado como produto pesado não admite aplicá-lo como externo, nem 
positivo, nem negativo, ou vice-versa. O PLU programado como indistinto pode acoplar-se a qualquer função. 
 

Pulsando  activa-se o trabalho em modo peso. Aparece visualizada no  5º dígito do display de importe a 
indicação “P¨”, e o PLU fica programado como produto pesado. 
 

Em sucessivas pulsações de  programa-se: 
Externo positivo, aparece visualizado “E”. 
Externo negativo, aparece visualizado “E-“ 
 

Indistinto, o dígito fica apagado sem nenhuma indicação. O PLU pode visualizar-se indistintamente em qualquer 
modo de trabalho. 
 

Pulse   para retornar à  posição de trabalho. 
 
 

32 Associar PLU a uma família e a um grupo de IVA 
 

Pulse     
 

No display de peso visualiza-se o nº de PLU e no de importe, a família ao qual se associa e no preço o grupo de 
IVA ao qual pertence. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte PLU. 
 

Pulse   para retroceder ao PLU anterior. 
 

Localização de PLU´s. 
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PLU directo. Pulse a tecla de PLU directo. 
 

PLU indirecto. Pulse tecla . Marcar por teclado o nº do  PLU que se deseja localizar. Pulse novamente . 
 

Associar PLU a uma família 
 

Marque por teclado o nº de família (de 0 a 39), o qual deseja associar ao PLU visualizado. 
 

Se o PLU está associado a uma família e se deseja modificá-la: 
 

Pulse  e marque por teclado o nº da nova família a que deseja associar o PLU. 
 

Pulse . Para imprimir uma lista com os PLU associados a cada família. 
 

Pulse  para parar a impressão, se desejar. 
 

Associar um PLU a um grupo de IVA 
 

Pulsando  vão aparecendo sucessivamente os distintos grupos de IVA. 
 

Pulse    para retornar à posição de trabalho. 
 

33 Programação do número de PLU  e atribuição à tecla directa 
  
 

Pulse     

No display de peso aparece o nº de PLU que se deseja atribuir à tecla directa, e no display de importe o número 
da tecla a que se atribui. 
 

Localização teclas 
 

Tecla directa. Pulse a tecla directa para atribuir um determinado PLU. 
Tecla semi-directa. Estando no nº maior das teclas directas, pode-se aceder às teclas semi-directas pulsando a 

tecla , com a qual se avança passo a passo ao PLU seguinte. Pulsando  retrocede-se ao PLU anterior. 
 

Se deseja modificar o nº de PLU atribuído a uma tecla directa ou semi-directa: 

Apague, primeiramente, a atribuição actual pulsando a tecla  e marque por teclado o nº de PLU que se lhe 
deseja atribuir à mencionada tecla. 
 

Se deseja desactivar a tecla de PLU programe a tecla com o valor 0. 

Pulsando  restabelece-se o valor por defeito da tecla. 
 

Lista de PLU´s ou vendedores atribuídos a teclas: 
Independentemente de cada balança, pode-se solicitar uma lista de PLU atribuídos e as suas correspondentes 
teclas directas ou semi-directas. 

Para a impressão da lista, pulse . 
 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 

Atribuição da função vendedor à tecla PLU. 
Seleccione o PLU que deseja converter em tecla de vendedor. 

Pulse a tecla . 
Introduza por teclado o número de vendedor (de 1 a 24), segundo o modelo. 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 

Atribuição de número de vendedor à tecla de vendedor. 
Pulse a tecla de vendedor  que deseja modificar. 
Introduza por teclado o número de vendedor (de 1 a 24), segundo o modelo a fim de designar a esta tecla o 
número de vendedor desejado. 
 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
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34 Associar código a PLU 

 
Esta função permite associar a cada PLU um código associado particularizado a cada produto que pode ser de 6 
ou de 12 cifras. 
 

Pulse    ( opção ) 
 

Aparece no display de peso a indicação “C” seguida do nº de PLU. No display de preço  visualizar-se-á as cifras 
associadas a PLU. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte PLU. 
 

Pulse  para retroceder ao PLU anterior. 
 

Localização PLU 
 

PLU directo. Pulse tecla do PLU directo. 
 
PLU indirecto. Pulse tecla PLU. Marque por teclado o nº de PLU que deseja localizar. 
 

Pulse novamente a tecla PLU. 
 

Para introduzir ou modificar um código associado: 
Marcar por teclado a cifra que se deseja associar ao PLU. Deve apagar caso tenha alguns caracteres anteriores, 

pulsando . 
 

Nas balanças ligadas a scanner, pode utilizar o scanner para introduzir  o código de 12 cifras no PLU. 
 

Para que os PLU´s possam ser localizados mediante o seu código associado, é necessário activar a procura 

pulsando a tecla . No segundo dígito do display de peso aparece a indicação “A” (activada). Cada pulsação 

de  activa ou desactiva a localização do PLU pelo seu código associado. 
 

Pulse    para retornar à posição de trabalho. 
 
 

35 Abertura manual da caixa eléctrica 
 

Só é possível nos modelos de balança com saída de caixa eléctrica. 
Se num determinado momento desejar efectuar a abertura de caixa, sem ter  feito o total de compra cliente, 

 pulse    com o qual se efectuará a abertura de caixa. 
A balança retorna automaticamente à posição de trabalho. 
 

36 Interrogação do grande total parcial (sem apagar os dados memorizados) 
 

Pulse    
 

No display de peso aparece a indicação “PA”, indicando que estamos no parcial. 
 

Pulsando    visualiza-se o parcial acumulado em cada vendedor (sem impressão). 
 

Para visualizar (sem impressão) o acumulado em cada PLU: 
 

Pulse a tecla . 
 

Marque por teclado o nº de PLU que deseja visualizar. 
 

Pulse novamente . 
 

No display de peso visualiza-se o nº de PLU, no de preço o nº de operações e no LCD o importe acumulado. 
 

Lista de vendas por vendedores. 

Pulsando  imprime-se os importes acumulados em cada um dos vendedores. 
 

Lista de vendas por produtos, agrupados por famílias. 
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Pulsando  imprime-se o acumulado em cada família. 
 

Lista de vendas por produtos, agrupados por IVA. 

Pulsando   imprime-se os importes acumulados em cada grupo de IVA. 
 

Lista de vendas por controle diário e horário. 

Pulsando  imprime-se o controlo horários e diários. 
 

Realizando uma dupla pulsação nas opções anteriores obtemos um detalhe dos vendedores ou dos PLU's. 
 

Pulsando    retornamos à posição de trabalho. 
 

 

37 Interrogação do grande total geral 
 

Pulse    
 

Se ficar tickets pendentes, aparece no display de peso a indicação “to”, seguida do número de vendedor ocupado. 
Cancele os tickets pendentes fazendo o total de compra de cada vendedor ocupado. 
 

Visualizar-se-á no display de peso a indicação ”Gt”. 
 

Podemos obter as mesmas listas que no parcial. 
Se imprimimos os acumulados de vendedores ou de PLU´s, ao sair da função apagar-se-á o registro que tenha 
sido impresso. 
 

Se deseja cancelar os dados memorizados, voltando a ZERO a memória: 
 

Pulse  com o qual entramos na função para cancelar. No display de peso visualizar-se-á “CL”. 
 

Para sair da função sem cancelar os dados memorizados,  pulse a tecla . 
 

Pulsando   apaga-se unicamente o total de PLU´s. 
 

Pulsando   apaga-se unicamente o total de vendedores. 
 

Pulsando   apaga-se os tickets memorizados. 
 

Pulsando   apaga-se simultaneamente os totais de PLU e de vendedores. 
 

Ao efectuar qualquer função para cancelar, a balança retorna automaticamente à posição de trabalho e imprime-
se um ticket com as indicações “RESET Vn”, ”RESET PLU”, ou ambos de uma vez, com a hora em que se 
tenham realizado. As mencionadas indicações são a comprovação de que o Grande Total está limpo e de que as 
acumulações se cancelaram, voltando a memória a zero. 
 

No caso de balanças interligadas o ticket, com a indicação “RESET”  imprime-se em todas as balanças da secção. 
 

Se não cancelou  nenhuma memória, pulse  para retornar a posição de trabalho. 
 
 

38 Bloqueio das funções de programação (password) 
 
38-1 Programação e activação do número secreto pela primeira vez. 
 

Esta sequência bloqueia as funções de programação, impedindo o acesso as mesmas. 
 

Pulse   visualizará no display de peso “PASS”. 
 

Para programar a password pela primeira vez, pulse a tecla * antes de introduzir o nº secreto. 
 

Marque por teclado o nº secreto que deseja programar (máximo 6 cifras). 
 

Pulse   e a balança retorna à posição de trabalho. 
 

Pulse  e  de novo, no display voltará a visualizar “PASS” 
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Pulse   para retornar à  posição de trabalho, ficando bloqueado o acesso às funções de programação. 
 

Nota: se o nº secreto que se programa é o 0, não se efectua o bloqueio e mantém-se activadas as funções de 
programação. 
 

38-2 Desactivação do nº secreto. 
 

Desbloqueio que permite entrar nas funções de programação. O número secreto programado não se anula e pode 
ser reactivado novamente, uma vez concluídas as funções da nova programação. 
 

Pulse   e ,e visualiza-se no display de peso “PASS”. 
 

Marque por teclado o nº secreto que estava programado. 
 

38-3 Desactivação PARCIAL do número secreto 
 

Desbloqueia as funções de troca de preço (só se permite modificar o preço, não os seus bloqueios) e de 
programação das teclas directas. 
 

Marcar somente os dois últimos algarismos do nº secreto que estava programado. 
 

Pulse  e a balança retorna à posição de trabalho ficando desbloqueado o acesso às funções de programação. 
 
38-4 Reactivação do nº secreto 
 

Uma vez feita a programação, esta sequência tem como objectivo voltar a bloquear as funções, mantendo o 
mesmo nº secreto que está programado. 
 

Pulse  e  e visualiza-se no display de peso “PASS”. 

Pulse . A balança retorna à posição de trabalho, ficando bloqueado o acesso às funções de programação. 
 

38-5 Troca de nº secreto 
 

Pulse   e  ,e visualiza-se no display de peso “PASS”. 
 

Marcar por teclado o nº secreto que estava programado. 
 

Pulse  se o nº marcado é correcto e visualizar-se-á no display de importe. 
 

Apague o número que estava programado pulsando consecutivamente o número zero. 
 

Marque por teclado o novo nº que se deseja programar. 
 

Pulse de novo  e . No display voltar-se-à a visualizar “PASS”. 
 

Pulse   para retornar à posição de trabalho, ficando programado o novo número que bloqueia o acesso às 
funções de programação. 
 

 

39 Programação dos nomes dos vendedores 
 

Pulse    ( opção ) 
No display de peso aparece “V1 C1” 
De seguida siga as indicações do apartado 26 “programação texto de cabeçalho do ticket”. 
 

 

40 Apagar um PLU 
 

Pulse    
 

No display aparece o número de PLU e “DELETE”. 
 

Pulsando  incrementamos o PLU. 
 

Pulsando   decrementaremos o PLU. 
 



  

 

RUBY © Balanças 20180619                                                                                                                                                                      Pagina 22/28 

 

Pulsar   para o procurar. Pulsando as teclas de PLU directas situamo-nos no PLU desejado. 
 

Pulsando  e tendo-se realizado previamente um grande total, apagamos PLU e TODOS os seus campos 
associados (preço, nome, linhas de ingredientes, data de validade, etc.) 
 

No caso de o PLU ter TODOS OS SEUS CAMPOS APAGADOS aparece “d” no display de importe. 
 

Pulse  para retornar à posição de trabalho. 
 
 
 

41 Programação dos grupos de IVA 
 

Pulse    
 

Visualizará no display de peso o texto “IVA” seguido do número do primeiro grupo de IVA (o zero), no display de 
importe visualizará “00.00” que corresponde à taxa de IVA programada. 
 
Pulsando qualquer tecla numérica programaremos a taxa. 

Pulsando   apagamos os dados. 

Pulsando   incrementaremos o grupo de IVA. 

Pulsando   decrementaremos o grupo de IVA. 

Pulsando   imprimimos os dados. 
 

Pulse   para retornar a posição de trabalho. 
 

 

42 Programação do texto de lote 
 

Pulse    
 

A programação do texto de lote se realizará segundo as instruções que se descrevem no apartado 26. 
 

Programe um texto de 24 caracteres, que será impresso junto ao nome do produto e seus ingredientes, este texto 
pode ser usado como identificador do lote do PLU. 
 

Pulse   para retornar a posição de trabalho.  
 
 

43 Contraste da impressora 
 

Pulse    
 

Seleccionar um número de  a  para modificar o contraste. 

Pulse    para retornar à posição de trabalho. 
 

 

44 Impressão das funções de programação 
 

Pulse     
 

Imprime-se um resumo das funções de programação. 
Só se imprimirá as funções disponíveis em cada modelo de balança. 
 

 

45 Rastreabilidade do bovino 

 
A balança dispõem de 32 lotes programáveis que definem a rotulagem de cada animal. Um destes lotes 
permanecerá activo durante o funcionamento normal da balança e será o lote atribuído aos PLUs que seja do tipo 
bovino. O lote activo pode-se seleccionar de qualquer dos lotes programados. 
 

Cada lote dispõem dos seguintes campos: 
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Nº do animal ou Ref. ( 8 cifras ) 
País de origem ( 2 + 12 letras ) 
País de engorda ( 2 + 12 letras ) 
País de abate ( 2 + 12 letras ) 
Data de nascimento ( 6 cifras ) 
Data de abate ( 6 cifras )  
Categoria do animal ( 12 caracteres )  
Raça do animal ( 12 caracteres )  
Número do matadouro ( 12 cifras ) 
Desmancha em: ( 12 letras ) 
Nº de aprova. desmancha: ( 12 cifras ) 
 

Cada um dos campos pode-se programar individualmente e independentemente dos outros. 
 

Programação 
 

Pulse     
 

Aparece no display de peso o texto “Rastre”. 
 

Em todos os apartados que seguem , pulsando C apagamos os dados actuais.    ( CLEAR quando se usa a 
película alfanumérica ). 
 

45-1 Selecção do lote a programar e do lote activo. 
 

Aparece no display de preço o texto “Lote”. Aqui deve-se entrar no lote interno da máquina, que se deseja 
programar (de 0 a 31).  
 

Utilize as teclas de  a  para entrar directamente no lote a programar. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte lote.  Pulse   para retroceder ao lote anterior. 
 

Pulse   para seleccionar o lote actual como lote activo. Se o lote visualizado é o activo, aparecerá um “Ac” na 
primeira posição do display de importe. 

Pulse   para a impressão dos lotes programados. 

Pulse   para seleccionar o lote actual e passe ao seguinte campo de programação ( apartado 45-2 ). 
 

Pulse    para sair da programação do lote e retornar à posição de trabalho. 
 
 
 

45-2 Programação do número do animal ou ref do brinco. 
 

Aparece no display de peso o texto “n.L”. Aqui deve-se entrar no número de lote ( um número de 0 a 99999999 ).  
 

Utilize as teclas de  a  para entrar directamente no número de lote. 
 

Pulse   para seleccionar o nº de lote actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-3 ). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar a posição de trabalho. 
 

45-3 Programação do país de origem. 
 

Aparece no display de peso o texto “Po” seguido das duas letras do país seleccionado nesse momento. Nos 
outros dois displays aparece o nome completo do país. Aqui deve-se seleccionar o nome do país de origem do 
animal. 
 

Existe uma lista de 16 países, todos eles programáveis. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte país.  Pulse   para retroceder ao país anterior. 

Pulse   se coincidir com o país de origem, com o de engorda e o de abate. Aparecerá um signo “=” na quarta 
posição do display de peso. Volte a pulsar a mesma tecla para desactivar esta opção. Se programar os três países 
iguais,ao seleccionar um país passar-se-á a programar directamente a data de nascimento do animal (ponto 45-6). 
 

Pulse   para a impressão da lista de países programados. 
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Pulse   para editar o nome do país. Activar-se-á o teclado alfanumérico. Utilize este teclado para programar o 
nome do país desejado (ver utilização do teclado alfanumérico).  
Pode-se programar dois campos diferentes no mesmo país.  
Nas duas últimas posições do display de peso, editar-se-á as 2 letras identificativas do país mas nas doze 
posições restantes dos displays de preço e importe editar-se-á o nome completo. Para passar de um campo para 

o outro, pulse a tecla   do teclado alfanumérico.  
Para sair da edição e voltar à selecção do país pulse a tecla ↵↵↵↵. 
 

Pulse  para seleccionar o país actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-4 ). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-4 Programação do país de engorda. 
 

Aparece no display de peso o texto “Pe”. Aqui deve entrar no nome do país de criação ou engorda do animal. 
 

A lista de países a seleccionar será a mesma que no apartado anterior. 
 

Pulse   para avançar ao seguinte país.  Pulse   para retroceder ao país anterior. 
 

Para editar o nome do país, proceder como no apartado anterior. Há que ter em conta que se edita a mesma lista 
de países que no apartado anterior.  
 

Pulse   para a impressão da lista de países programados. 
 

Pulse   para seleccionar o país actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-5 ). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-5 Programação do país de abate. 
 

Aparece no display de peso o texto “Pa”. Aqui deve-se entrar no nome do país onde se sacrificou o animal. 
Proceder como no apartado anterior. 

Pulse   para seleccionar o país actual e passar ao seguinte campo de programação). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-6 Programação do país de desmancha. 
 
Aparece no display de peso o texto “Pd”. Aqui deve-se entrar no nome do país onde se sacrificou o animal. 
 

Proceder como no apartado anterior. 

Pulse   para seleccionar o país actual e passar ao seguinte campo de programação). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-7 Programação da data de nascimento do animal. 
 

Aparece no display de preço o texto “D Nasc.”. Aqui deve entrar um número de 6 cifras. As duas primeiras 
corresponderão ao dia, as duas seguintes ao mês e as duas últimas ao ano.  
 

Utilize as teclas de  a  para entrar directamente na data desejada. 
 

Pulse   para seleccionar a data actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-8 ). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-8 Programação da data de abate do animal. 
 

Aparece no display de preço o texto “D abat”.  
 

Proceder como no apartado anterior. 
 

45-9 Programação da categoria do animal. 
 

Aparece no display de peso o texto “Ca.”. Aqui deve-se programar a categoria do animal. 
 

Existe uma lista de 16 categorias, todas elas programáveis..  
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Pulse  para avançar  à seguinte categoria. Pulse   para retroceder à  categoria anterior. 
 

Pulse  para editar o nome da categoria. Activar-se-á o teclado alfanumérico. Utilize este teclado para 
programar as 12 letras da categoria desejada (ver utilização do teclado alfanumérico). 
 

Pulse  para a impressão da lista de categorias programadas. 
 

Pulse   para seleccionar a categoria actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-9 ). 
 

Pulse  para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 

45-10 Programação da raça do animal. 
 

Aparece no display de peso o texto “Ra”. Aqui deve-se programar a raça do animal. 
 

Existe uma lista de 16 raças todas elas programáveis pelo usuário.  
 

Proceder como no apartado anterior. 
 

45-11 Programação do número de matadouro. 
 

Aparece no display de peso o texto “M”. Aqui deve entrar o número de identificação do matadouro ( máximo 12 
cifras ).  
 

Existe uma lista de 16 matadouros, todos eles programáveis pelo usuário. 

Pulse para avançar ao seguinte número de matadouro.  

Pulse  para retroceder ao anterior número de matadouro. 
 

Utilize as teclas de  a  para entrar directamente o número do matadouro. 
 

Pulse  para a impressão da lista de matadouros programados. 
 

Pulse   para seleccionar o matadouro actual e passar ao seguinte campo de programação ( apartado 45-9 ). 
 

Pulse  para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 
45-12 Programação do número da sala de desmancha. 
 

Aparece no display de peso o texto “d”. Aqui deve entrar o número de identificação da sala de desmancha ( 
máximo 12 cifras ).  
 

Existe uma lista de 16, todos eles programáveis. 
 

Pulse  para avançar ao seguinte número da sala de desmancha. 
 

Pulse  para retroceder ao anterior número da sala de desmancha. 
 

Utilize as teclas de  a  para entrar directamente o número de matadouro. 
 

Pulse  para a impressão da lista de sala  programadas. 
 

Pulse   para seleccionar o nº da sala de desmancha actual e voltar à programação de um novo lote ( apartado 
45-1 ). 
 

Pulse   para sair da programação de lote e retornar à posição de trabalho. 
 
 

46 Atribuir a um PLU  o tratamento como tipo BOVINO 
 

Pulse    
 

No display de esc/kg visualiza-se o texto “Bovi n”, e no de peso visualiza--se o nº de PLU e no de importe 
visualiza-se o tipo de operativa, o lote e o tipo de impressão. 
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Em todos os apartados que se seguem, pulsando C apagamos os dados actuais. ( CLEAR quando se usa a 
película alfanumérica ). 
 

A qualquer momento pode obter uma lista com a informação dos PLUs. 

Pulse   para imprimir uma lista com os PLUs. 

Pulse  para parar a impressão, se desejar. 
 

Pulse   para retornar à posição de trabalho. 
 

Localização de PLU´s. 

Pulse  para avançar ao seguinte PLU.  Pulse   para retroceder ao PLU anterior. 
 

PLU directo. Pulse a tecla de PLU directo. 
 

PLU indirecto. Pulse a tecla . Marcar no teclado o nº do  PLU que se deseja localizar. Pulse novamente . 
 

46-1 Associar a um PLU o tratamento como tipo Bovino 
 

Pulse   para associar o PLU actual ao tratamento tipo Bovino. Aparece um “b” no primeiro dígito do display de 

preço. A cada pulsação da tecla  , activa-se/desactiva-se o tipo bovino. 
 
46-2 Tipo de operativa  
 

O lote aparece no display de importe precedido por um caracter que indica o tipo de operativa. Nas operativas “d” 
e “e” o lote mostrado corresponde ao lote activo e na operativa “p” corresponde ao lote associado ao PLU 
visualizado.  
 

Pulse   para trocar o tipo de operativa. A cada pulsação da tecla  passa-se ao seguinte tipo de operativa. 
Esta fica indicada na primeira posição do display de importe mediante um caracter que precede o lote activo. Os 
diferentes tipos de operativa são: 
 

“d” lote activo: 
Neste modo de trabalho, ao acumular um PLU que esteja marcado como bovino atribui-se o lote activo. No caso 
de balanças interligadas, o tipo de operativa será igual em todas elas e o lote activo será o mesmo para todas as 
máquinas. 
 

“p” lote atribuído ao PLU: 
Neste modo de trabalho, ao acumular um PLU que esteja marcado como bovino atribui-se o lote que tenha o 
próprio PLU. 
Para atribuir um lote a um PLU concreto, estando neste tipo de operativa:  

Ao pulsar estas teclas  a  escolhemos o lote, e com as teclas:   

Pulse  para avançar ao seguinte PLU.  Pulse  para retroceder a PLU anterior. 
 

46-3 Selecção dos modos de impressão 
 

O modo de impressão aparece indicado na última posição do display de importe. 
 

Pulse  para trocar o modo de impressão. A cada pulsação da tecla  passa-se ao seguinte modo de 
impressão. Os diferentes modos de impressão são: 
 

“c” modo compacto: 
Neste modo de impressão, imprime-se a informação do lote  numa só linha ficando no seguinte formato: 
 

“Lnnnnnnnn O/E/A PO/PE/PA” 
 

De onde “L” é o indicativo de nº do animal, “n” são as 8 cifras do número de lote, “O”,”E” e “A” são os indicativos 
de nascimento, engorda e abate, respectivamente, e “PO”, ”PE” e “PA” são as 2 letras identificativas do país de 
nascimento, de engorda e de abate, respectivamente. 
 

“n” modo normal: 
Neste modo de impressão, imprimiram-se os campos: 
 

nº do animal ou Ref. 
País de nascimento 
País de engorda 
País de abate 
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Data de nascimento e abate 
Desmancha em:  
Nº de aprova. Desmancha. 
 

“e” modo estendido: 
Neste modo de impressão, imprimiram-se os campos: 
 

nº do animal ou Ref. 
País de nascimento 
País de engorda 
País de abate 
Datas de nascimento e abate 
Desmancha em  
Nº de aprova. desmancha 
Nº de matadouro 
Categoria 
Raça 
 

47 Modos de impressão e rastreabilidade do BOVINO 
 

Pulse     
 

47-1 Selecção dos modos de impressão 
 

O modo de impressão aparece indicado no display de peso. 
 

Pulse   para modificar o modo de impressão. A cada pulsação da tecla  , passa ao seguinte modo de 
impressão. Os diferentes modos de impressão são: 
 

“c” modo compacto 
 

“n” modo normal 
 

“e” modo estendido 
Neste modo de impressão, imprimem-se os seguintes campos: 
Selecciona o modo estendido; 
Podemos activar ou desactivar a vontade a impressão no ticket dos campos de data de nascimento, data de 
abate, categoria e raça do animal. 
 

No modo estendido, no display de preço  visualiza-se  “impr s” ou “impr n” e no display de importe o conceito que 
se quer activar ou desactivar. 

Pulse a tecla  para activar ou desactivar o conceito 

Pulse a tecla  para avançar de conceito. 

Pulse a tecla  para sair da função. 
 

48 Programação do texto publicitário  
 

Pulse    
 
No display de peso aparece “P 1 c 1” 
 
No caso de balanças interligadas esta programação tem que se  realizar em cada uma das balanças que 
compõem o sistema, pudendo programar-se em cada uma delas um texto particular diferente as outras. 
 
Pode programar-se um texto publicitário composto por um máximo de 96 caracteres. (os espaços em branco de 
separação entre palavras, contam como caracteres). 
 
A mensagem publicitaria se emite e visualiza quando o display de peso esta a zero. Quando se está realizar uma 
pesagem ou uma operação externa, a mensagem publicitaria se apaga e no  display se visualiza o nome do 
produto correspondente ao PLU que se opera. 
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Programe o texto escrevendo mediante as letras, números o símbolos da película de programação. Uma vez 
terminada a gravação do texto publicitário, pulse aA para delimitar o fim do texto a partir do qual  se reiniciará a 
mensagem no display de propaganda. 
 
Para anular a delimitação do fim do texto, indicada no parágrafo anterior, situar a gravação na linha onde se fez a 
delimitação. Mediante a tecla →→→→ avance até situar a intermitência de gravação no  símbolo correspondente. Pulse 
a tecla SPACE para efectuar a anulação. 
 
Para más detalhes seguir as indicações do apartado 29 programação texto de cabeçalho do ticket. 
 

Pulse  para retornar a posição de trabalho. 
 
 

49 Programação efeito propaganda do display publicitário 
 

Pulse      
 
No display de peso visualiza-se “PbL” e no importe um numero de 0 a 9, que indica a que velocidade se realiza a 
aparição dos caracteres no display em efeito rotação. 
 

 Pulsando  no display de preço aparece “-“, indicando de que os  efeitos do display sempre permaneceram, 
activos até que se  seleccione um produto durante as vendas. 
 

Pulsando  activamos os efeitos ROTAÇÂO/CORTINA, quando o efeito cortina está activado aparece no 
display "c" seguido de um número que  nos indica o efeito cortina programado. 
 
Se seguimos pulsando * seleccionamos o efeito cortina (1-4 ): 
 
1.- Aparece o texto página a página de ESQUERDA a DIREITA. 
2.- Aparece o tecto página a página de DIREITA A ESQUERDA. 
3.- Aparece TODO O TEXTO página a página. 
4.- Aparece o texto página a página desde o CENTRO a  AMBOS  os LADOS. 
NOTA: No efeito cortina, visualizam-se os 20 primeiros caracteres de cada linha.  Pulse ↓↓↓↓  para retornar a posição 
de trabalho. 
 
 
 
 
 

Distribuidor:  

Acompanhamento ao Cliente 

  

  

IPESA reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso 
prévio, dadas as continuas melhorias de que são objecto os produtos. 


