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Parabéns! Você adquiriu os pesos-padrão Prix.
Para tirar o máximo de proveito dos recursos e da tecnologia contida neste produto, assim como para um
melhor desempenho durante as operações, leia com atenção estas recomendações:














A precisão dos pesos-padrão é muito grande, portanto sempre os manuseie com o máximo de
cuidado;
Nunca os toque diretamente. Use sempre pinças, luvas ou manuseadores devidamente limpos;
Os pesos-padrão são padrões de referência de massa, ou seja, qualquer material agregado a eles
alterará sua massa e consequentemente poderá induzir a erros em eventuais verificações de
balanças, ou até mesmo de outros pesos, portanto antes de usar verifique se não há danos aparentes;
Sempre limpe a superfície onde o peso será depositado, por exemplo, prato ou plataforma da balança,
antes de colocá-lo;
Deixe o peso fora do seu respectivo estojo, somente pelo tempo necessário. Após o uso, coloque
novamente em seu estojo e feche-o;
Tenha em mente que utilizando seu peso-padrão desta forma ele não irá sujar, porém se de alguma
maneira, o mesmo sujar, utilize o coletor de poeira, pincel ou flanela comercializados pela Toledo do
Brasil para fazer a limpeza de forma muito cuidadosa. Jamais limpe os pesos com materiais abrasivos;
Cuidado com cargas eletrostáticas. Limite o atrito do peso com outras superfícies para não gerar
eletricidade estática;
Guarde os pesos no mesmo ambiente do equipamento a ser calibrado e sempre em sua embalagem
original;
Se o seu peso-padrão sofrer um acidente, por exemplo, cair no chão, ele precisa ser submetido a
uma nova calibração, mesmo que aparentemente não haja danos. Somente com uma calibração é
possível ter certeza de que a queda não alterou suas características metrológicas;
Nunca se esqueça de fazer a calibração periódica do peso-padrão.

O laboratório de calibração da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é acreditado na Rede Brasileira
de Calibração (RBC) pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro na norma ISO/IEC 17025 e está
apto a calibrar pesos e massas de 1 mg até 2.000 kg. Esta acreditação permite que os certificados emitidos
sejam reconhecidos e aceitos internacionalmente.
Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, contate-nos através do nosso site
(www.toledobrasil.com.br/fale/produtos) ou ligue gratuitamente para o nosso Suporte Técnico no telefone:
0800-554211.
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