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1 Sua nova balança de varejo

1.1 Instruções de segurança

Instruções básicas de segurança
•	 Leia essas instruções de operação antes de usar a balança.
•	 Siga cuidadosamente essas instruções de operação.
•	 Guarde essas instruções de operação próximas à balança para 

futuras consultas.
•	 Não permita que pessoal não capacitado opere ou limpe a balança.
•	 Não abra a balança.
•	 Sempre tire a balança da tomada antes de limpezas e manutenções.

Instruções de segurança para operação da bateria
•	 A bateria não deve entrar em contato com solventes químicos, óleo 

ou água.
•	 Mantenha as baterias longe de fontes de calor e fogo.
•	 Não abra a bateria.

CUIDADO 
Há risco de explosão se a bateria for substituída por algum tipo 
incorreto de bateria

 f Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

1.2 Outros documentos
•	 Para ver outros documentos sobre sua nova balança de varejo (por 

ex., Guia do usuário, planilha de dados), acesse o site:
http://www.ohaus.com/aviator5000

1.3 Manutenção
•	 Apenas o pessoal autorizado pode abrir e fazer a manutenção da 

balança. Entre em contato com seu representante de vendas local.
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1.4 Uso previsto
•	 Use a balança apenas para pesagens, de acordo com este manual.
•	 A balança só deve ser usada em locais secos.
•	 Qualquer outro tipo de uso e operação que ultrapasse os limites das 

especificações técnicas é considerado uso não previsto.

Uso indevido
•	 Não use a balança em ambientes industriais e adversos.

1.5 Visão geral do dispositivo

1.5.1 Teclado
O teclado é dividido em quatro seções. As teclas de funções avançadas 
variam de acordo com a região.

1 2a 3 2b 2c4

1 Teclas de pré-definição PLU 
2a Teclas de funções avançadas, Básico (restante do mundo)
2b Teclas de funções avançadas, Europa
2c Teclas de funções avançadas, versões da América do Norte
3 Teclado numérico
4 Teclas de funções básicas 
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1.5.2 Mostrador

O mostrador tem o seguinte layout, do ponto de vista do cliente e do 
fornecedor: 

 

2
1

3
4

5

2 3 4

1 Placa de calibração
2 Exibição do peso
3 Preço unitário 
4 Preço
5 Indicador de nível

Além do peso e do preço, as seguintes mensagens de status e indica-
dores podem ser exibidos:
ZERO A balança está no centro de zero
PT Tara do teclado ou tara obtida do PLU
NET Valor líquido (valor bruto menos tara); botões de tara 

estão disponíveis
FIX Preço unitário e/ou tara estão definidos
X A balança está no modo "by-count" (por contagem)
100 g Preço de 100 g ativado
1/2 Preço de 1/2 lb ativado
1/4 Preço de 1/4 lb ativado
Add A balança está no modo de acúmulo. Há dados na 

memória de acúmulo
Total O preço total exibido é adicionado à memória de acú-

mulo
 A bateria está quase totalmente carregada
 2/3 da bateria restante
 1/3 da bateria restante
 A bateria está em nível crítico

Mostrador do fornecedor

Mostrador do cliente
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1.5.3 Conexões e recursos na parte de baixo

2

3

4

5

As conexões a seguir estão localizadas na parte de baixo da balança:
1 Pés ajustáveis
2 Suporte
3 Conexão da fonte de alimentação
4 Caixa de armazenamento da fonte de alimentação
5 Botão de calibração
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1.6 Legal para Comércio

Quando uma balança é usada no comércio ou em uma aplicação 
legalmente controlada, ela deve ser configurada, verificada e selada 
de acordo com os regulamentos locais de pesos e medidas. É res-
ponsabilidade do comprador garantir que todas as exigências legais 
pertinentes sejam atendidas. Como as exigências de verificação variam 
de acordo com as jurisdições, o comprador deve entrar em contato 
com o serviço local de pesos e medidas, caso não esteja familiarizado 
com as exigências.
No caso dos produtos vendidos na Europa, o processo de verificação 
foi concluído no local de fabricação. Esses produtos foram selados, e a 
placa de tipo inclui marcas complementares de metrologia.Eles podem 
entrar em funcionamento imediatamente. Se exigido pelas autoridades 
locais de Pesos e Medidas, outros adesivos já serão aplicados no 
dispositivo.
No caso dos produtos vendidos em outras regiões, o processo de 
verificação deve ser realizado no local de uso.
Para evitar o acesso às configurações de calibração e metrologia, a 
balança deve ser selada por meio de lacres de papel ou de arame.
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2 Configuração 

2.1 Exigências para o local da balança
O local correto é fundamental para a precisão da pesagem.

Condições para um local ideal
•	 Sem choques e vibrações
•	 Sem variação excessiva de temperatura
•	 Sem iluminação solar direta
•	 Sem descargas fortes

•	 Escolha um local estável, sem vibrações e, de preferência, horizon-
tal, para a balança.

2.2 Nivelamento da balança
Apenas uma balança perfeitamente nivelada oferece resultados pre-
cisos de pesagem. A balança é equipada com um indicador de nível 
para facilitar o nivelamento da balança.

 f Para nivelar a balança, gire os pés ajustáveis da balança até que a 
bolha de ar no indicador de nível esteja no círculo interno.
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2.3 Colocar baterias

1. A fonte externa de alimentação deve estar desconectada.
2. Remova o compartimento de pesagem.
3. Remova a tampa do compartimento de bateria.

AVISO 
A bateria será danificada se for instalada da maneira incorreta.

 f Esteja atento à polaridade correta da bateria.   
Se o polo positivo (+) e o polo negativo (–) estiverem conectados da 
maneira incorreta, o mostrador exibirá "-------".    
Após o alarme de alerta soar por seis segundos, a balança será 
automaticamente desligada.

 f Use apenas as baterias originais do fabricante.

4. Coloque a bateria no compartimento, de modo que as extremida-
des terminais fiquem voltadas para cima.

5. Conecte a extremidade terminal vermelha ao polo positivo (ver-
melho ou +) e a extremidade terminal preta ao polo negativo 
(preto ou –).

6. Feche o compartimento da bateria.
7. Coloque o compartimento de pesagem de volta no lugar.

•	 A vida útil da bateria é afetada por condições de carga e descarga.
•	 Se for usada corretamente, a vida útil da bateria poderá chegar a 

aproximadamente 300 ciclos de carga.
•	 O tempo de operação da bateria é reduzido quando a bateria não é 

usada por um longo período de tempo (dois meses).
•	 Recomendamos que a bateria seja carregada, no mínimo, a cada 

três meses.
•	 Se a bateria não for usada por um longo período de tempo, carre-

gue-a pelo menos três vezes e use-a até que ela fique totalmente 
descarregada.

•	 O tempo de carga diminui se a bateria não é totalmente descarre-
gada.

•	 Baterias de chumbo-ácido 6 V.
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2.4 Conectar à rede elétrica

PERIGO 
Risco de choque elétrico

 f Só conecte o dispositivo a uma tomada adequadamente aterrada.
 f Use apenas o cabo de alimentação fornecido juntamente com o 
dispositivo.

 f Use tomadas elétricas facilmente acessíveis e localizadas dentro do 
limite do cabo de alimentação.

 f Não remova o plugue de aterramento.

A fonte de alimentação é armazenada em um compartimento sob a 
balança, para possibilitar o transporte seguro.
1. Conecte a unidade de fonte de alimentação fornecida ao soquete 

de conexão de alimentação na parte de baixo da balança.
2. Conecte a unidade de fonte de alimentação em uma tomada 

elétrica adequadamente aterrada.

2.5 Ligar/desligar a balança
 f Para ligar a balança, pressione a tecla On/Off.
 f Para desligar a balança, mantenha pressionada a tecla On/Off até 
ouvir um longo aviso sonoro. 

•	 Quando a balança é ligada, um breve teste do mostrador é reali-
zado. Todos os segmentos e mensagens de status são brevemente 
exibidos, bem como a versão de software.

•	 A balança estará pronta para ser usada quando o mostrador de 
peso for exibido.
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3 Operação rápida e fácil

As aplicações descritas neste capítulo dizem respeito ao trabalho com 
um fornecedor.

3.1 Entrada livre
Você pode usar a balança de imediato para pesar e vender, sem ter 
que configurá-la.

1. Coloque o artigo na balança.

2. Insira o preço unitário (preço/kg).  
O valor a ser pago é exibido.

3. Remova o artigo da balança.  
Todos os mostradores voltarão a exibir 0.

Insira o preço unitário normalmente, sem a vírgula decimal, mas com 
todas as casas decimais.

0 ... 9   
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3.2 Chamando PLUs
Dependendo da configuração da Etapa 7 do operador, há duas manei-
ras de chamar PLUs.

Chamar via tecla PLU (configuração de fábrica, Etapa 7 de configu-
ração do operador = OFF)

1. Coloque o artigo na balança.

2. Insira o número de PLU correspondente e pressione a tecla PLU. 
O preço unitário e o valor a ser pago são exibidos.

3. Remova o artigo da balança.  
Todos os mostradores voltarão a exibir 0.

Chamar PLU automaticamente (Etapa 7 de configuração do ope-
rador = ON)

1. Coloque o artigo na balança.

2. Insira o número de PLU correspondente.  
O PLU é chamado automaticamente.   
O preço unitário e o valor a ser pago são exibidos.

3. Remova o artigo da balança.  
Todos os mostradores voltarão a exibir 0.

Chamar PLUs com as teclas de pré-definição (Etapa 14 de configu-
ração do operador = OFF)

1. Coloque o artigo na balança.

2. Pressione a tecla de pré-definição correspondente, por ex., M1. 
O preço unitário e o valor a ser pago são exibidos.

3. Remova o artigo da balança.  
Todos os mostradores voltarão a exibir 0.

0 ... 9   

0 ... 9 

M1 
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3.3 Usar tara
Encha os recipientes com seus produtos ou os recipientes dos próprios 
clientes. A função de tara garante que apenas os produtos sejam 
medidos e pagos. 
Caso você saiba o peso dos seus recipientes, é possível inserir o peso 
da tara por meio do teclado. Logo, não é necessário tarar o recipiente 
vazio. 

Tarar um recipiente vazio

1. Coloque o recipiente vazio na balança.

2. Pressione a tecla Tare.     
O mostrador de peso é redefinido para 0,000 kg, e o símbolo 
NET é exibido. O peso da tara é exibido com sinal negativo na 
primeira linha do mostrador quando o recipiente vazio é removido 
da balança.

3. Encha o recipiente com os produtos a serem pesados.

4. Realize a definição de preço conforme descrito anteriormente.

5. Remova o recipiente da balança.  
Todos os mostradores voltarão a exibir 0.

3.4 Zeragem
Devido à presença de sujeira no compartimento de pesagem ou a 
influências externas desfavoráveis, é possível que o mostrador de peso 
de um compartimento de peso não carregado deixe de exibir 0,000 kg. 
Nesses casos, a balança deve ser redefinida para zero.
O desvio máximo tolerado a ser compensado pela zeragem é de  
+/- 2% do intervalo de pesagem.

 f Pressione a tecla Zero.

 O mostrador de peso é definido para zero.

 

... 

0,010 kg 

 0,000 kg

OHAUS Guia Rápido Aviator 5000 Número do pedido  30304417A



1511/15

3.5 Limpeza

CUIDADO 
Danos à balança

 f Desligue e desconecte o dispositivo antes de limpá-lo.
 f Não abra o dispositivo.
 f Certifique-se de que nenhum líquido entre no dispositivo.
 f Não use saponáceos em pó nem agentes de limpeza solventes de 
plástico na limpeza.

 f Remova o compartimento de pesagem e limpe-o com um detergente 
doméstico disponível no mercado.

 f Se houver muita sujeira, limpe a superfície do dispositivo com um 
pano úmido que tenha sido mergulhado em uma solução de água 
e detergente líquido neutro e bem torcido.

Limpeza
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4 Ficha técnica

4.1 Ficha técnica

Dados da balança
Máx. carga / incrementos 3 kg / 1 g

12 kg / 2 g
Mostrador
Exibição do peso 6 dígitos
Mostrador de preço unitário 6 dígitos
Mostrador de preço total 6 dígitos
Condições ambientais
Temperatura de operação –10 °C a +40 °C
Temperatura de armazena-
mento

–25 °C a +50 °C 

Umidade Umidade máx. relativa de 85 %,  
sem condensação

Altitude até 2000 m
Dados de eletricidade
Fonte de alimentação 100 a 240 V CA, 50 / 60 Hz

Oscilações de tensão da 
rede elétrica

até ±10 % da tensão nominal

Categoria de instalação II
Grau de contaminação 2

4.2 Conformidade

A conformidade com os seguintes padrões é indicada pela marca 
correspondente no produto.
Este produto está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/
EU, com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU e com a Diretiva de 
instrumentos de pesagem não automáticos 2014/31/EU. A declaração 
completa de conformidade está disponível on-line em
http://www.ohaus.com/ce
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5 Descarte

Em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia 2002/96 CE 
sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), este 
dispositivo não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico. Isto 
também se aplica para países fora da UE em conformidade com os 
seus respectivos regulamentos nacionais.

 f Descarte este produto de acordo com os regulamentos locais para 
a coleta separada para resíduos de equipamentos elétricos e ele-
trônicos.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com as respectivas 
autoridades ou o distribuidor onde foi adquirido este dispositivo.
Se este dispositivo foi repassado (por exemplo, para uso privado ou 
comercial/industrial posterior), este regulamento também deve ser 
repassado.
Muito obrigado por sua contribuição para a proteção ambiental.

Baterias contêm metais pesados e, portanto, não devem ser descar-
tadas no lixo comum.

 f Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais 
perigosos para o meio ambiente.

Para ver instruções de descarte na Europa, consulte o site 
http://www.ohaus.com/weee

Descarte da bateria
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