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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Precauções de Segurança 

 Siga estas precauções de segurança:  
• Verifique se a voltagem de entrada do adaptador AC é compatível com o suprimento local de força AC. 
• Utilize a balança somente em locais secos.  
• Não opere a balança em ambientes hostis.  
• Não deixe objetos caírem sobre a plataforma.  
• Não coloque a balança de cabeça para baixo na plataforma ou em seu cone de montagem.  
• A manutenção somente pode ser executada por pessoal autorizado. 

=

1.2 Controles 

=

=

Botão: Funções:  

O/T - On Toque breve: Liga a balança, zera o display 
Off Toque prolongado: Desliga a balança 

Yes Toque breve (Menu): Seleciona ou aceita configuração  
Unit Toque breve: Navega pelos modos e unidades ativos  
Menu Toque prolongado: Entra no Menu  
No Toque breve (Menu): Navega pelas configurações disponíveis  
 Toque prolongado (Menu): Sai do menu ou aborta item do menu  
Print Toque breve: Transmite dados  
Cal Toque prolongado: Inicia Calibração Span 
=
2. INSTALAÇÃO 

2.1 Conteúdo da Embalagem 
Modelos 0.1g e 0.01g  Modelos 0.001g e 0.0001g  
Manual de Instruções  Manual de Instruções 
Adaptador de Força  Adaptador de Força 
Balança   Balança 
Prato    Prato 
Suporte de Prato   Painéis e Portas de Vidro 
Anel de Ar (somente modelos InCal) Cartão de Garantia 
Cartão de Garantia 
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2.2 Instale os Componentes 

Modelos 0.1g e 0.01g   

   
1) Instale o Anel de Ar (somente 
InCal) 

2) Instale o Suporte de Prato 3) Instale o Prato 

 
Modelos 0.001g e 0.0001g    

 

 

 
1) Instale as Portas Laterais – Insira totalmente no Quadro Superior e desça até atingir o retentor. 
=

 

 

 

2) Instale os Painéis - Insira a borda inferior na ranhura e pressione até travar. 
=

=

=

=

3) Instale a Porta Superior  4) Instale o Prato 
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2.3 Nivelando a Balança 

Nivele a balança em uma superfície firme e estável. Evite locais com correntes de ar excessivas, vibrações, fontes de 
calor ou alterações rápidas de temperatura.  

=

=

=
 

2.4 Conectando a Fonte de Alimentação 

=

=

=

=

=

2.5 Calibração Inicial 
Sem InCal – Power na balança, pressionando 0/T. Pressione e mantenha pressionado Print/Cal até que=xCALz=
seja exibido. No display, a massa de calibração necessária piscará. Para selecionar peso de calibração alternado, 
pressione No. Coloque a massa de calibração no prato. No display, [BUSY] piscará e, a seguir, [CLEAr Pan]. 
Retire a massa. Quando concluir a calibração, será exibido [DONE]. 
InCal – pressione e mantenha Print/Cal pressionado até que [CAL] seja exibido. O display piscará [BUSY], 
quando a calibração estiver concluída e [DONE] será exibido.=
Observação: As calibrações devem ser executadas após o tempo de aquecimento de 60 minutos. 
=
3. OPERAÇÃO 

Contagem, Otimização APW, Percentual ou unidades específicas de medida deverão estar ativas nos menus MODE ou 
UNIT se não estiverem inicialmente disponíveis. 
=

3.1 Modo de Pesagem 
Pressione repetidamente Unit até que o ícone da unidade desejada seja exibido.  
Pressione 0/T para zerar a balança e, a seguir, colocar os objetos a serem pesados no prato.=
=

3.2 Modo de Contagem=– Utilize o modo de Contagem para contar peças de peso uniforme.  
Para acessar o Modo de Contagem, pressione Unit até que o display exiba [Count].=
Estabelecendo um Peso Médio de Peças (APW) – Cada vez que um novo tipo de peça precisar ser contado, é 
necessário estabelecer o peso nominal de uma peças (APW) utilizando uma pequena quantidade delas.  
Com [CLr.APW] no display, pressione No para utilizar o APW anteriormente salvo ou pressione Yes para estabelecer 
um novo APW. O display indicará o número de peças a ser utilizado para estabelecer o novo APW. Se preferir um 
tamanho diferente de amostra, pressione No até que o tamanho da amostra desejado seja exibido (5, 10, 20, 50 ou 100). 
Coloque o número especificado de peças no prato. Pressione Yes para aceitar o novo APW ou No para abortar.  
Contagem – Coloque a quantidade a ser contada no prato.  
Otimização APW – Considerando que o peso de cada peça varia ligeiramente, a Otimização APW poderá ser utilizada 

Para utilização com fonte de 
alimentação com Certificação 

CSA (ou aprovação 
equivalente), que deve possuir 
uma saída de circuito limitada. 
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para aumentar a precisão da contagem. A balança irá automaticamente recalcular o Peso Médio de Peças quando o 
número de peças no prato for inferior a três vezes o tamanho original da amostra. O display exibirá [APW.OPT] cada 
vez que o APW for otimizado.=
=

3.3 Modo Percentual –=Utilize esse modo para medir o peso de uma amostra na forma percentual de um peso de 
referência. Para acessar o Modo Percentual, pressione Unit até o display exibir [PErCEnt].  
Estabelecendo um novo Peso de Referência – Com a mensagem Apagar Referência [CLr.rEF] exibida na tela, 
pressione No para utilizar o Peso de Referência anteriormente salvo. Pressione Yes para estabelecer um novo Peso de 
Referência. Coloque a amostra de referência no prato e pressione Yes para aceitar ou No para abortar.  
Percentual – Coloque o(s) objeto(s) a ser comparado com o peso de referência no prato.=
=

3.4 Recurso de Pesagem em Baixo da Balança 

= =
=

Retire a Tampa Inferior de Pesagem Conecte o cabo ou o fio ao 
Gancho 

Amostra suspensa 

=

4. CONFIGURAÇÕES 
4.1 Navegação no Menu 

=
= =
ENTRAR NO MENU – Quando a balança estiver ligada, pressione e mantenha Unit/Menu pressionado até que apareça 
[mMENU]. Solte o botão e o menu Calibrate [.CAL.] será exibido. 
NAVEGAÇÃO NOS MENUS – Selecione menus, menu items e settings utilizando os botões Yes e No. Quando 
pressionar Yes, as setas de linhas inteiras apontarão para o conteúdo exibido, linhas pontilhadas quando pressionar No. 
ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES – Para selecionar a Configuração exibida, pressione Yes. Para passar para a 
próxima Configuração, pressione No.  
SAIR DO MENU – Quando [.END.] for exibido, pressione Yes para sair da função do menu ou No para retornar ao 
menu Cal. Observação: Pressione e mantenha No pressionado a qualquer momento para sair rapidamente.==

NÃO 

SIM 

*  Somente modelos InCal  
** Não disponível em modelos InCal 

NEM TODAS 
AS UNIDADES 
MOSTRADAS 
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4.2 Menu Calibração [.CAL.] 
A calibração InCal ou Span deverá ser executada diariamente e quando a temperatura ambiente mudar.  
InCal [InCal] calibra a balança utilizando uma massa interna.  
Calibração Span [SpaN] utiliza dois valores de peso: zero e um peso entre 50% e 100% da capacidade da balança.  
Calibração de Linearidade [LIN] utiliza três valores de peso zero, 50% da capacidade e capacidade total. Geralmente, 
essa calibração não é necessária a menos que os testes demonstrem que o erro de linearidade excede a tolerância de 
Linearidade na tabela de Especificações. (Indisponível nos modelos InCal)  
Ajuste de Calibração [CAL Adj] permite o ajuste segundo o resultado da calibração interna em +/- 99 divisões. 
(Somente modelos InCal)=

4.3 Menu de Configuração [.setup.]=
Automatic Zero-Setting=xazsmMz=–=Alterações no ambiente podem fazer o display oscilar. O Automatic Zero-Setting 
Mechanism (AZSM) foi projetado para manter a balança configurada em zero, apesar dessas ligeiras mudanças. (OFF, 
SET.5d, SET 1d, SET 2d, SET 5d) 
Filtro=xfilterz=–=Utilize a configuração baixa (SET LO) quando não houver distúrbios ambientais. Utilize a 
configuração média (SET MED) para ambientes normais. Utilize a configuração alta (SET HI) quando houver vibrações 
ou correntes de ar. 
Autotara [A-tarez=–=Presume-se que o item inicial colocado na balança seja um recipiente; dessa forma, é zerado. O 
próximo item então é pesado. Quando o prato é esvaziado, a balança zera, aguardando pelo recipiente. (SET OFF, SET 
ON) 
Grad [Grad] – Selecione a resolução exibida. Pode ser necessário reduzir a resolução para aprovação. (SET 1d, SET 
[1]d, SET 10d) 
Reinicializaçõa Global [Gbl rst] – Zera todas as configurações, retornando aos valores-padrão de fábrica. (RESET)=

4.4 Menu de Modos [.mMode.] 
Modo de Contagem [Count] - [SET ON ou OFF] 
Otimização de Peso Médio de Peças (APW) [APW.OPT] - (SET ON, SET OFF) 
Modo Percentual [PerCent] - (SET ON, SET OFF)=

4.5 Modo de Unidades [.Unit.] 
O menu de Unidades é utilizado para ativar ou desativar uma unidade específica. (SET ON, SET OFF) A unidade é 
indicada por um pequeno caractere próximo à Unidade no display (g = gramas). A configuração-padrão é Grams SET ON 
e todas as demais unidades SET OFF.  
Unidades-T – Quando a unidade [t] for exibida, pressione Yes para mostrar a configuração das Unidades-T; SET OFF, 
SET TT (Taiwan Tael), SET TH (Hong Kong Tael), SET TS (Singapore Tael), SET TO (Tola) ou SET TI (Tical). 
Unidades-M  – Quando a unidade [m] for exibida, pressione Yes para mostrar as configurações da Unidade-M; SET OFF, 
SET MO (Momme) ou SET ME (Mesghal). 
Unidade Customizada – A Unidade Customizada (C) é utilizada para criar uma unidade de medida não fornecida com a 
balança. A Unidade Customizada é definida por um fator, um multiplicador (E) e um dígito menos significativo (LSD). A 
balança utilizará essa unidade para converter gramas em uma unidade customizada de medida (Por exemplo: 1 grama = 
0.257206 Avoirdupois Dram, utilizando uma balança 4100g x 0.01g). Para criar uma unidade customizada, pressione Yes 
quando a unidade [c] for exibida.  

Fator – O Fator (F) é um valor de 0.1000000 até 1.999999. Quando o Fator é exibido, o primeiro dígito pisca. 
Pressione Yes para aceitar seu valor e ativar o próximo dígito, ou No para editar. Durante a edição, pressione No até que 
apareça o valor desejado e, a seguir, pressione Yes para aceitar. Repita até que todos os dígitos tenham sido aceitos. 
Quando o Fator piscar no display, pressione Yes para aceitar ou No para reeditar. (Exemplo: F = 0.257206) 

Multiplicador (E) – As configurações são [E 0] (Fx1), [E 1] (Fx10), [E 2] (Fx100), [E 3] (Fx1000), [E-3] (F/1000), 
[E-2] (F/100), e [E-1] (F/10). Pressione No para exibir a próxima configuração, Yes para aceitar. (Exemplo: E = 0). 
Observação: As seleções de multiplicadores serão limitadas quando a capacidade em gramas for excedida.=
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LSD – O Dígito Menos Significativo (LSD) é o número de divisões (d) exibidas pelo qual o peso é incrementado. Os 
valores são 1d, 2d, 5d, 10d, 100d ou 0.5d. Pressione No para acessar a próxima configuração; pressione Yes para 
aceitar. (Exemplo LSD = 1d) Observação: As opções LSD serão limitadas se a resolução em gramas for excedida. 
A unidade customizada de exemplo exibirá [0.26 C] quando 1g for colocado no prato.==
4.6 Menu de Impressão [.Print.] 
Saída Estável [Out.Stab] – Os dados somente serão transmitidos quando o indicador Stable estiver ativado. Essa 
configuração trabalha pressionando-se o botão manualmente ou Impressão Automática contínua ou por intervalo. (SET 
ON,OFF) 
Impressão Automática [A.Printz=– Os dados serão continuamente transmitidos quando [Continu] estiver 
configurado. O intervalo [Inter] envia os dados a cada 1 a 3600 segundos. Quando for Stable [Stable] enviará os 
dados quando a balança detectar uma nova leitura estável. Pode ser somente o valor do peso [LOad] ou também incluir 
um zero estável [L+zero]. [OFF] desativa a impressão automática. 
Conteúdo [CONteNtz=–=O conteúdo da transmissão de dados poderá ser modificado. Cada uma das seguintes 
configurações pode ser ativada ou desativada. Somente Número [nuMber] enviará somente o resultado numérico. ID 
da Balança [Bal. ID] adicionará o número de série da Balança para fins de rastreabilidade. Referência [refer] 
adicionará informações de referência relevantes ao modo atual. GLP [GLP] enviará itens adicionais para permitir a 
devida documentação dos resultados do laboratório. 
Formato de Linha [LinE Foz=–=O formato de uma linha [single] colocará todos os dados em uma linha separando 
cada resultado com uma vírgula (,). O formato multilinha [Multi] colocará cada resultado de dado em uma nova linha. 
Multi +4 [M-4LF] adicionará 4 espaços de linha entre cada resultado.==

4.7 Menu RS232 [.rs232.] 
Baud=[BAUD] – A taxa baud RS232 pode ser configurada em 600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200. 
Paridade [Parity] – Paridade pode ser enviada à paridade par-7 bits [7 EVEN], paridade ímpar-7 bits [7 odd], 
nenhuma paridade-7 bits [7 No] ou nenhuma paridade-8 bits [8 No].=
Handshake=[Handsh] Ó O Handshake pode ser configurado em off [Off], X on – X off [on-off], ou hardware 
[HardwWr].=

4.8 Menu de Bloqueio [.LOC.] 
Quando um item do Menu de Bloqueio estiver ATIVADO, o menu indicado não poderá ser alterado.  
[Loc Calz=Ó=Calibração, [Loc SEt] – Configuração, [Loc.mMod] – Modo, [Loc.Unit] – Unidade,=[Loc Prt] 
– Impressão, [Loc 232z=–=RS232K= 

4.9 Bloqueio de Acesso às Configurações da Balança 
A chave de Bloqueio ao Menu impede que alterações sejam feitas no mesmo. A chave pode ser fixada utilizando lacres 
de papel, fio ou plástico. 

=

=

=
Destravada  Travada com Lacre Plástico 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ = = =
   Formato Multilinha com 4 avanços de linha 
   Avanço de linha -2 
   Avanço de linha -3 
   Avanço de linha -4 
User ID: ……………….........   GLP (ON) 
Bal ID: 123456789   ID da Balança (ON) 
Proj ID: ………………………   GLP (ON) 
Time:  ……:…….:…….   GLP (ON) 
Date:    …../ ….. / …..   GLP (ON) 
120.01 g   Resultado 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ = = =
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5.0 MANUTENÇÃO 
5.1 Resolução de Problemas  

Sintoma   Causa Possível  Resolução  

Não liga Balança não está conectada à fonte de 
força 

Verifique as conexões e a voltagem. 

Precisão baixa Calibração inadequada  
Ambiente instável 

Execute calibração  
Mova a balança para um local adequado  

Não calibra Ambiente instável  
Massas de calibração incorretas  

Mova a balança para um local adequado 

Utilize massas de calibração corretas  

Não acessa o modo Modo não ativado Entre no menu e ative o modo 

Não acessa unidades Unidades não ativadas Entre no menu e ative as unidades 
Err 5  Peso Médio de Peça muito pequeno Adicione mais amostras 

Err 7.0 Tempo esgotado  

Err 8.1  Carga no prato durante ativação Retire o peso do prato e zere novamente. 

Err 8.2  Prato removido antes da ativação Instale o prato e zere novamente. 

Err 8.3  Peso no prato excede capacidade Retire o peso do prato 

Err 8.4  Prato retirado durante pesagem Reinstale o prato 

Err 9.5  Dados de calibração de fábrica 
corrompidos 

Contate representante autorizado 

Err 9.8  Dados de calibração de fábrica 
corrompidos 

Execute calibração  

Error 53  Erro de Soma de verificação EEPROM Contate representante autorizado  

REF Err  Peso de Referência muito pequeno Acrescente mais amostras 

LOWREF  Peso de Referência muito baixo para 
contagem precisa de peças ou pesagem 
percentual. 

Adicione mais amostras ou continue a pesar 
com resultados menos precisos. 

=
5.2 Informações de Serviço  
Se a seção de resolução de problemas não resolver ou descrever seu problema, contate seu representante de serviço 
Ohaus autorizado. Visite nosso website, www.ohaus.com, para achar um representante Ohaus mais próximo de você.  
=

5.3 Acessórios 
Dispositivo de segurança  76288-01 
Display Auxiliar   PAD7 
Kit de Determinação de Densidade Contate a Ohaus (somente modelos 0.1mg e 1mg) 
Impressora – Térmica  Contate a Ohaus 
Impressora – de Impacto  Contate a Ohaus 
Kit de Cabos – Impressora Térmica Contate a Ohaus 
Kit de Cabos – Impressora de Impacto Contate a Ohaus 
Software de coleta de dados  SW12W 

=
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6. DADOS TÉCNICOS 
Condições ambientais – Os dados técnicos são válidos sob as seguintes condições ambientais:  
Temperatura ambiente: 10°C a 30°C 
Umidade relativa:15% até 80% a 31°C, sem condensação, diminuindo linearmente até 50% a 40°C  
Altura acima do nível do mar: Até 2000 m 
A operabilidade é garantida sob temperaturas ambientes entre 5°C e 40°C 
Alimentação – Adaptador AC, entrada de força da Balança 8-14.5 VAC, 50/60Hz 4VA ou 8-20 VDC, 4W  
Proteção – Protegida contra pó e água, grau de Poluição: 2, categoria de Instalação: Classe II  

6.1 Desenhos 
Modelos 0.01g e 0.1g  

 

 

 

Modelos 0.0001g e 0.001g  

  
6.2 Especificações     *C= Calibração interna 

MODELO PA64* PA114* PA214* PA213* PA413* PA512* PA2102* PA4102* PA4101* 
Capacidade (g)  65 110 210 210 410 510 2100 4100 4100 
Resolução (g)  0.0001 0.001 0.01 0.1 
Repetibilidade (dp) 0.0001 0.001 0.01 0.1 
Linearidade (g)  ±0.0002± ±0.002± ±0.02± ±0.1± 
Faixa de Tara Até capacidade por subtração 
Estabilização 3 segundos 
Massa de calibração 
Span  (g) 

50  
ou 60 

50  
ou 100 

100  
ou 200 

100  
ou 200 

200  
ou 400 

200  
ou 500 

1000  
ou 2000 

2000  
ou 4000 

2000  
ou 4000 

Massa de calibração 
Lin. (g) 

20, 50 50, 100 100, 200 100, 200 200, 400 200, 500 1000, 
2000 

2000, 
4000 

2000, 
4000 

Tamanho do prato 
(pol./cm) 

3.5 / 9 dia. 4.7 / 12 dia. 7.1 / 18 dia. 

Peso Líquido  (lb/kg) 10.1 / 4.6  (*11.2 / 5.2) 10 / 4.5  (*11.1 / 5.1) 
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6.3 Comunicação 
6.3.1 Comandos 
A Interface RS232 permite que um computador controle a balança, bem como receba dados como, por exemplo, o peso 
exibido. A balança exibirá “ES” para comandos inválidos. 

Comando Função 
IP Impressão Imediata do peso exibido.  
P Imprime o peso exibido (utiliza as configurações do menu Stable ON/OFF).  

CP Impressão Contínua.  
xP Intervalo de Impressão x = Intervalo de Impressão (1-3600 seg)  
T O mesmo que pressionar a Tecla Zero.  

ON Liga a balança. 
OFF Desliga a balança.  
PSN Exibe o Número de Série. 
PV Versão: Imprime nome do produto, revisão de software e LFT ON (se LFT estiver ativado). 
PU Imprime unidade/modo atual 
x#  Configura PC peso ref. (x) em gramas 
P#  Imprime PC peso ref. 
x% Configura peso ref. % (x) em gramas 
P% Imprime peso ref. % 

=
6.3.2 Pinagem RS232 (DB9) 

Pino 2: Linha de transmissão da balança (TxD) 
Pino 3: Linha de recepção da balança (RxD) 
Pino 5: Sinal de aterramento (GND) 
Pino 7: Autorização para transmissão  
(hardware handshake) (CTS) 
Pino 8: Solicitação de transmissão (hardware handshake) (RTS)  

=

=

6.4 Conformidade 
A conformidade com as seguintes normas é indicada pela marca correspondente no produto. 

Marca  Norma  

 

Este produto atende à Diretiva EMC 2004/108/EC, Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC e a 
Diretiva de Pesagem Não Automática 2009/23/EC. Declaração de Conformidade completa 
disponibilizada pela Ohaus Corporation. 

 
AS/NZS4251.1 Emissão; AS/NZS4252.1 Imunidade  

 

CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92; UL Std. No. 3101-1  

 
=

CTS 

RTS 

5 

9 

1 

6 

RxD 

TxD 

GND 



Pioneer™ PT-10 

 
 

 

Descarte 
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96 EC sobre Descarte de Equipamentos Elétricos e 
Eletrônicos (WEEE), este aparelho não pode ser descartado como lixo doméstico. Também se aplica a 
países fora da União Europeia, conforme seus requisitos específicos.  
Descarte este produto em conformidade com os regulamentos locais no ponto de coleta especificado 
para equipamentos elétricos e eletrônicos.  
Se tiver qualquer dúvida, contate a autoridade responsável ou o distribuidor do qual adquiriu o 
aparelho.  
Se este aparelho for repassado a outras partes (para uso particular ou profissional), o conteúdo deste 
regulamento também deverá ser informado.  
Para instruções de descarte na Europa, acesse www.ohaus.com/weee. 
Obrigado por sua contribuição à proteção ambiental. 

=
Nota FCC 
Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital Classe A, conforme Parte 15 das Normas FCC. 
Esses limites destinam-se a prover proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado 
em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá produzir interferência prejudicial em comunicações 
de rádio. A operação deste equipamento em área residencial provavelmente causará interferência prejudicial; nesse 
caso, o usuário deve corrigir a interferência segundo sua própria despesa.  
 
Nota Indústria Canadense  
Este equipamento digital Classe A cumpre a norma Canadense ICES-003.  
  
Registro ISO 9001  
Em 1994, a Ohaus Corporation, EUA, recebeu um certificado de registro segundo ISO 9001 do Bureau Veritus Quality 
International (BVQI), confirmando que o sistema de administração de qualidade da Ohaus está em conformidade com os 
requisitos da norma ISO 9001. Em 15 de Maio de 2003, a Ohaus Corporation, EUA, foi re-registrada segundo a norma 
ISO 9001:2000. 
=

=

=

=

=

GARANTIA LIMITADA  
Os produtos Ohaus são garantidos contra defeitos de material e fabricação a partir da data de entrega até o final do 
período de garantia. Durante o período de garantia, a Ohaus consertará ou, segundo sua opção, substituirá qualquer 
componente que comprovadamente seja defeituoso sem nenhum custo, contanto que o produto seja devolvido, frete pré-
pago, para a Ohaus.  

Esta garantia não será aplicável se o produto tiver sido danificado por acidente ou utilização indevida, exposto a 
materiais radioativos ou corrosivos, se material estranho tiver penetrado em seu interior ou resultantemente de 
manutenção ou modificação por outra parte exceto a Ohaus. O prazo de garantia iniciar-se-á na data de remessa ao 
representante autorizado se o cartão de registro de garantia não for adequadamente devolvido. A Ohaus Corporation não 
faz nenhuma outra garantia explícita ou implícita. A Ohaus Corporation não se responsabiliza por nenhum dano 
emergente.  

Considerando que a legislação de garantia diverge de estado a estado e país a país, favor contatar a Ohaus ou seu 
representante local para obter maiores detalhes. 
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Com escritórios no mundo inteiro 
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