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                            (teclado da balança) 

 

Processo de TARA manual ou automática 

Para descontar o peso de um material cujo peso já é conhecido, deixar a 

balança vazia e pressionar a tecla T, indicará no campo de PESO UNITÁRIO a 

sigla PrEtA. Com o teclado numérico, especificar o valor a ser descontado e 

pressionar  a tecla T. O peso especificado a ser descontado será indicado 

negativamente.  

O mesmo processo poderá ser realizado com o material sobre a 

balança, digitando o peso a ser descontado, e em seguida pressionando a tecla 

T. Lembrando – se em respeitar as casas decimais. 

Para descontar um peso automaticamente, colocar o material na 

plataforma e pressionar a tecla T. O peso do material descontado aparecerá 

negativamente. 

Função para contagem de peças 

Para a contagem, colocar carga acima do peso mínimo permitido pela 

balança (Min=), e em seguida, digitar a quantidade de peças contidas na 

mesma. Confirmar pressionando AMT.  

No campo PESO, indicará o peso total das peças, no campo PESO 

UNITÁRIO indicará o peso da amostra, e no campo QUANTIDADE indicará a 

quantidade de peças. 
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Função para registro de ITEM e ID 

O ITEM e o ID só serão impressos nos tíquetes quando inseridos na 

memória da balança. 

 Para registrar o ID, pressionar a tecla Z e em seguida 0, feito isso, no 

campo QUANTIDADE aparecerá a sigla “id”, tornando este campo passível a 

alterações. Após digitar a data, confirmar pressionando MC. 

Para registro do ITEM, pressionar a tecla Z e em seguida 2, feito isso, 

aparecerá no campo QUANTIDADE a sigla “iten”.  Depois de digitada as 

informações, confirmar pressionando MC. 

*Estas informações ficarão salvas na balança desde que esta não seja 

desligada ou que tenha sido pressionada a tecla CE. 

Impressão do tíquete de pesagem 

Para imprimir o peso do material na plataforma, pressionar a tecla M+. 

 

 

 

 


