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Balança de Encomendas / Balança de Envio "CT PW-120"

0,2-120kg, placa de aço inoxidável 27x27cm

Descrição do produto:
Produto de qualidade direto do fabricante! Esta balança multi-gama de 
alta qualidade é ideal para armazenamento e transporte: balança de 
alta qualidade com uma placa de aço inoxidável estável de 27x27cm e 
uma carga máxima de 120kg. Pode ser usado universalmente como 
balança de encomendas, balança de bagagem, balança de mala, 
balança de armazém e em muitas outras áreas, como cozinha, 
armazém, logística.

Detalhes técnicos:
• Visor LCD retroiluminado separado com cabo espiralado 

flexível (70cm) 150cm
• Unidade de exibição de 18x9x4cm para montagem em mesa ou parede
• 0,2-120kg: precisão de exibição de 20g
• Superfície de pesagem de aço inoxidável resistente de 27x27cm
• Operação via bateria de 9V ou fonte de alimentação plug-in de 9V/500mAh 
(incluída)
• Unidades kg, lb (libras)

Instruções de segurança e informações importantes!
Para garantir a segurança em todos os momentos, e também toda a gama do dispositivo

O produto não deve ser modificado técnica ou mecanicamente, caso contrário, a licença de operação e a conformidade 
caducam imediatamente! A placa de identificação/impressão não deve ser removida em nenhuma circunstância! Verifique 
o produto quanto a danos antes de cada uso. Se houver danos visíveis no produto, ele deve ser verificado, reparado ou 
substituído por uma empresa especializada e descartado de acordo com as diretrizes aplicáveis   (rodapé página 1). Sob 
nenhuma circunstância um produto danificado ou defeituoso pode continuar a ser colocado em operação! Certifique-se 
de que todo o material de embalagem e acessórios, especialmente peças pequenas, como parafusos e películas, estejam 
protegidos contra crianças e animais. Perigo de asfixia! Em caso de incumprimento das instruções ou utilização 
inadequada, o fabricante Apropriação indevida ou alterações feitas no produto, sem responsabilidade por danos 
materiais ou danos pessoais. Este produto nunca deve ser operado, mantido, colocado ou armazenado ao alcance de 
crianças ou animais. Por favor, guarde estas instruções em um local seguro. Se este produto for repassado, as instruções 
e a embalagem devem ser incluídas. Obrigado! Reservamo-nos o direito de erros de impressão ou alterações na 
embalagem, no produto ou nas instruções.

Instruções de segurança operação da bateria

• Certifique-se de observar a polaridade correta (±) ao trocar as baterias. • Utilize apenas pilhas/pilhas recarregáveis   à prova de 
fugas e de alta qualidade. • Sempre remova as baterias/pilhas recarregáveis   se não forem usadas por um longo período de 
tempo. • O produto e as baterias/baterias recarregáveis   devem ser armazenados apenas a 15-25°C em salas secas. • As pilhas/
pilhas recarregáveis   não são brinquedos e não devem ser guardadas ou utilizadas ao alcance das crianças. Preste sempre 
atenção às baterias/acumuladores, baterias/acumuladores danificados ou com fugas podem causar ferimentos graves. Use 
sempre óculos de segurança e luvas de proteção.
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operação e uso
Quando entregue, remova primeiro a película de segurança do compartimento da bateria na parte de trás do visor 
para permitir que a balança funcione. A localização da balança deve ser nivelada, reta e firme. A balança não deve 
inclinar.

(1) Interruptor LIGA/DESLIGA

(2) atitude
função de contagem

(3) Tara (líquida / 
bruta) e "zero"

(4) Configurando o
modos diferentes

Pesar
Depois de ligar a balança pressionando brevemente o botão 1, todos os caracteres existentes aparecem no visor. 
Aguarde até que o visor mostre 0,00 antes de pesar. Com o botão 4 (Modo) você pode alternar entre as unidades kg / 
lb (libras) a qualquer momento.

Pesar bruto / líquido (tara)
Ligue a balança (1). Agora coloque um recipiente vazio na balança, por exemplo. O peso do recipiente é exibido. 
Agora pressione o botão 3. O peso do recipiente fica "escondido" e o display passa para 0,00. Agora coloque o item a 
ser pesado no recipiente. Agora apenas o peso do conteúdo é mostrado no display.

Função de contagem (PCS)

Ligue a balança (1). Aguarde até que o visor mostre 0,00. Coloque o peso de referência na balança e pressione e 
segure o botão 2 (PCS) até que o display mostre "100". Agora você pode usar o botão de modo (4) para inserir o 
número de objetos de referência (25, 50, 75 ou 100 peças). Confirme a entrada pressionando novamente o botão 2 
(PCS). O peso de referência permanece armazenado mesmo com a balança desligada e só pode ser "sobrescrito".

Dicas
A balança tem um modo de economia de bateria e desliga após cerca de 2 minutos sem alteração de peso. Se o peso 
a ser pesado for superior ao peso máximo possível, "O.Ld" (sobrecarga) aparece no visor. Se o display mostrar "LO", a 
bateria deve ser substituída. O cabo enrolado pode ser facilmente esticado de 70cm a 150cm.

Instruções para limpeza, cuidados e proteção ambiental
Limpe este produto com um pano de algodão seco e sem fiapos. Para sujidade mais pesada, possivelmente com um 
pano ligeiramente húmido, ligeiramente húmido. Certifique-se de que o produto está desligado e desconectado da 
rede elétrica. Nunca use produtos químicos de limpeza. Nunca use líquidos que possam danificar a superfície do 
produto (por exemplo, creme de limpeza). O produto não contém peças reparáveis. O produto está marcado com 
uma lata de lixo riscada. Observe as informações de descarte no rodapé da primeira página destas instruções.
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