RS-401BR

Manual do usuário

Balança Digital
1. Características
1-1. Capacidade: 180kg / 397lb / 28st: 5ln
1-2. Divisão: 0.1Kg / 0.2lb/1 lb

Nota: Coloque a balança em um lugar plano e ﬁrme ao terminar de selecionar a unidade de pesagem,
após isso você poderá ﬁcar de pé na plataforma para medir de acordo com o procedimento de
medição abaixo.

1-3. Unidade de medida: kg / lb /st: lb

4-2. Medindo (unidade kg selecionada)

1-4. Tecla de função: UNIDADE (UNIT)

a) Coloque a balança em um terreno plano e ﬁrme.

1-5. Tela: LCD

b) Suba na plataforma da balança para ela ligar.

1-6. Bateria: 1x CR2032
1-7. Acionamento automático ou pressione UNIT para ligar
1-8. Desligamento automático

2. Tela LCD

c) Fique parado e os dados do peso serão travados automaticamente após o visor piscar quando estiver
estável. A balança se desligará automaticamente após aproximadamente 10 segundos

Nota: Se você quiser medir seu peso mais uma vez, saia e suba novamente na plataforma da balança.

5. Mensagem de indicação
3. Indicador de função

5-1. Indicação de bateria fraca. Quando Lo for mostrado no visor, a balança irá desligar após alguns
segundos. Está na hora de trocar a bateria de sua balança.

3-1. UNIDADE: Pressione UNIT para selecionar a unidade de pesagem desejada.

4. Instruções de Operação
4-1. Selecione a unidade antes de usar

5-2. Indicação de sobrecarga. Remova o peso da balança para proteger os sensores.

a) Abra a porta da bateria na parte de trás da balança
b) Coloque a bateria e certiﬁque-se de que os terminais +/- estão corretos. O LCD estará ligado conforme
ﬁgura abaixo

6. Lembretes
6-1. Certiﬁque-se de que a balança esteja em uma superfície plana e ﬁrme. Evite carpetes ou superfícies
c) Fecha a porta da bateria e espere que 0.0Kg seja mostrado.

macias.
6-2. A superfície da balança ﬁcará escorregadia se estiver molhada. Certiﬁque-se de que o vidro da balança
e seus pés estejam secos antes de usar a balança.
6-3. Esta balança não é a prova d´água. Não exponha à umidade excessiva.
6-4. Limpe a balança com um pando levemente umedecido. NÃO use nenhum agente de limpeza químico

d) Pressione UNIT para selecionar a unidade de pesagem desejada.

ou abrasivo para limpar a balança.
6-5. Remova a bateria, se a balança não for usada por um longo período de dias.

