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1. INTRODUÇÃO

Caro Utilizador,

o desempenho que o equipamento que adquiriu lhe vai oferecer será tanto melhor quanto maior a atenção que dedicar às instruções de uti-

lização incluídas neste manual. Por favor quebre a nossa apatia tradicional em relação aos manuais e não aguarde até “tudo correr mal” para 

uma consulta, para usufruir de ótimas vantagens desde a primeira pesagem.

Este equipamento destina-se a funcionar como equipamento básico para realizar pesagens com ou sem tara, atribuindo estes pesos ao código 

correspondente. É possível memorizar um máximo de 9200 pesagens.

Também é possível a libertação cumulativa através do botão ou predefinir se o peso do contentor do produto for conhecido, podendo memo-

rizar até 300 taras, o que facilita a utilização de contentores com pesos predefinidos.

1.1 CARACTERÍSTICAS

LIGAÇÃO DA CÉLULA DE CARREGAMENTO

Classe de precisão III
Fator de fração p’I = 0,5 

Tensão de entrada mínima por VSI > 0,3 uV
Tensão de excitação 5 V DC 

Resistência mín. transdutor 29 Ω 
Resistência máx. transdutor 1200 kΩ 

Comprimento máximo do cabo 5714 m/mm2 
Intervalo de temperatura -10 °C a +40 °C

INTERFACE OPERATIVA 

Monitor LCD tátil 800x600 

COMUNICAÇÃO

Porta Tx/Rx: (Canal 1) RS-232 bidirecional 
Porta Tx/Rx: (Canal 2) RS-232 bidirecional 

Porta Tx/Rx:  RS-485 bidirecional 
Porta Ethernet 

Porta USB Compatível com USB 2.0
Velocidade de transmissão 300 - 115200 

Bits 7 e 8 bits 
Paridade Não; Par e ímpar 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Fonte de alimentação 110 - 230VAC, 50-60 Hz 
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CONDIÇÕES OPERATIVAS E DADOS MECÂNICOS 

Intervalo de temperatura operativa de -10 ºC a 40 ºC
Intervalo máx. de temperatura de -25 ºC a 70 ºC
Dimensões sem suporte (mm) 242 x 212 x 84 

Peso sem suporte aprox. 2,8Kg
Suporte Bancada e parede

1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Monitor 
A GI650 apresenta um Monitor com Ecrã Tátil com retroiluminação integrada.

Palavra-passe 
Proteção por palavra-passe para parâmetros metrológicos e de segurança

Calibração teórica 
Se o peso de referência não estiver disponível, pode realizar uma calibração teórica, utilizando os valores de 
capacidade e sensibilidade (mV/V) das células de carregamento utilizadas.

Importar / Exportar Dados
Se o peso de referência não estiver disponível, pode realizar uma calibração teórica, utilizando os valores de 
capacidade e sensibilidade (mV/V) das células de carregamento utilizadas.

Gerir ficheiros 
É possível armazenar e gerir até 1600 ficheiros de códigos. Estes ficheiros são utilizados de 4 formas 

diferentes: Produto (1000), Cliente (400), Cód.1 livre (100) e Cód.2 livre(100). Também é possível 
programar um nome específico para cada código.

Gerir pesagens 

É possível armazenar e gerir até 9200 pesagens de 2 tipos diferentes: pesagens abertas e pesagens 
(4600 cada).

Gerir taras memorizadas
É possível armazenar e gerir até 300 valores de tara.

Gerir a impressora 
É possível trabalhar com 2 impressoras/etiquetadoras na GI650. Também pode configurar livremente as 
impressões e, em cada impressora, que informações são impressas.

Software 
GI Manager

Repetidor disponível 
É possível trabalhar com um Repetidor através da Porta RS-232 de série ou da Porta RS-485 opcional

Alibi-Memory 
A Alibi-Memory (DSD) está disponível.

Leitor de códigos de barras
É possível trabalhar com um leitor de códigos de barras.

Teclado externo 
É possível ligar um teclado externo através da Porta USB de série



PTPTMANUAL DO UTILIZADOR GI650 

6

1.3 DIMENSÕES

TAMPO DE BANCADA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DDiseñado: Revisado: Fecha: Unidades del plano: Número SAP:

Tamaño del papel:

Escala:

Página:

Propiedad:

Giropès S.L.
Pol. Empordà Internacional.
Calle Molló. Parcela 15-16.
17469 Vilamalla (Girona).

AMS NT 13/05/2019 mm

A3
GI450T8

Vista general Pedido nº:

Validado:

Nº plano: IDD-VIGI-GI650-C2DD-0003-00

12
6

242

226

84

164

21
2

242

272

EM PAREDE 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DDiseñado: Revisado: Fecha: Unidades del plano: Número SAP:

Tamaño del papel:

Escala:

Página:

Propiedad:

Giropès S.L.
Pol. Empordà Internacional.
Calle Molló. Parcela 15-16.
17469 Vilamalla (Girona).

AMS NT 13/05/2019 mm

A3
GI450T8

Vista general Pedido nº:

Validado:

Nº plano: IDD-VIGI-GI650-C2DD-0003-00

12
6

242

226

84

164

21
2

242

272
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1.4 MONITOR

Número Função

1 Número e configuração da plataforma 
2 Data
3 Hora
4 Indicador de carregamento
5 Indicador estável
6 Intervalo de peso
7 Indicador líquido
8 Peso líquido
9 Peso bruto
10 Peso da tara 
11 Número e peso do subtotal
12 Número e peso do total
13 Categorias
14 Teclas de comando

1

11

13

2

8

9

4

5
6
7

10

12

3

14
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1.5 TECLAS E FUNÇÕES 

É possível escolher entre 3 teclados diferentes: 

QWERTZ, QWERTY e AZERTY 

Para alterar o teclado, tem de aceder ao menu principal, premindo  

Escolha o ponto “Geral” do menu e altere as definições. 

ECRÃ PRINCIPAL:

Número Função

1 Zero 
2 Tara 
3 Definir tara manual 
4 Desativar tara
5 Acumular o peso
6 Subtrair o último peso
7 Totalizar: Subtotal --> Total
8 Totalizar: Total --> Total grande
9 Tecla rápida de acesso à base de dados
10 Ver resumo atual de peso em aberto
11 Acesso ao menu principal
12 Alteração para página 2 de comandos
13 Reimprimir o último ticket
14 Ativar / Desativar a Balança de Controlo 

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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MONITOR DO TECLADO:

Tecla Função

1 Sair do teclado 
2 Apagar todas as letras
3 Apagar a última letra 
4 Guardar as alterações 
5 Mudar para carateres especiais
6 Teclas de setas 

TECLADO NUMÉRICO:  

Tecla Função

1 Sair do teclado 
2 Apagar todos os números 
3 Apagar o último número 
4 Guardar a alteração 

1 2 3 4

1

5 6

2 3 4
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1.6 FUNÇÕES AO INICIAR O INDICADOR  

Para ligar o indicador, prima a tecla  

O Monitor é ligado, indicando a versão de Firmware, Bootloader e Peso, e ainda o valor CRC e o número

de Calibrações durante a inicialização.  

Depois de concluída a inicialização, o indicador apresenta o zero inicial. 

Para tal, o indicador tem de estar ligado à célula de carregamento e as seguintes condições têm de ser cumpridas:

• O peso tem de ser estável (o indicador de estabilidade  está ligado)

• O peso tem de estar dentro do intervalo de zero inicial (15% em positivo e 5% em negativo)

Durante esta operação, o Monitor indicará “0 init” até o peso estar no intervalo.

2. INSTRUÇÕES DE PESAGEM

NOTA: 

Este equipamento apresenta uma configuração standard de fábrica. É fortemente recomendado programar as bases de dados 

e os diferentes códigos, se necessário.

Antes da sua primeira pesagem, tem de selecionar um Produto OU Cliente.  

Sem isso, não é possível guardar qualquer peso. 

Pode colocar os Dados diretamente no respetivo Campo ou selecionar a partir da Base de Dados (ver ponto 3.2)

ZERO

Quando prime a tecla  , esta assume a função metrológica de colocação do peso a zero.

Para tal, têm de existir as seguintes condições:

• O peso tem de ser estável (o indicador de estabilidade     está ligado)

• Valor do peso não inferior a -2% do máx. em relação ao zero da calibração

• Valor do peso não superior a 2% do máx. em relação ao zero da calibração

O sinal indica que a função foi realizada.

TARA

Existem diferentes tipos de tara que são descritos nas seguintes secções.

TARA NORMAL

Ao premir a tecla tara ,  o indicador tomará o valor atual como tara.

À direita do peso, será apresentado o indicador NET (líquido).
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TARA MANUAL 

Premir o valor da Tara  abre o Teclado Numérico para inserir o valo da tara. Também pode premir o campo TLU e definir 

a tara manualmente. Depois de guardar o valor com o botão OK, o valor será apresentado como negativo no indicador. 

À direita do peso, será ativado o indicador NET (líquido).

DESATIVAR TARA  

Para desativar a tara, prima o botão 

TARA MEMORIZADA

Para ativar uma taxa memorizada, prima o botão TLU à direita; é aberta a lista com a tara memorizada. Escolha a tara de que necessita na 

lista e confirme. A tara será ativada e o indicador NET (líquido) será ativado. (explicado no ponto 3.2)

BALANÇA DE CONTROLO 

O GI650 está equipado com uma função de Balança de Controlo. As diferentes áreas são indicadas em cores diferentes.

Há 2 formas de ativar: Pode definir a Balança de Controlo incluída em cada ficheiro de Produto (explicado no ponto 3.2) 

A outra forma é definir diretamente no menu. Primeiro, tem de aceder ao menu principal, premindo  . Escolha o ponto do Menu 

“Funcionalidade” para ver as definições de Verificar Peso Baixo, Verificar Peso Alto e Verificar Alarme de Peso (o “intervalo OK” é 

automaticamente definido entre o Baixo e o Alto). Prima o valor apresentado que deseja modificar (por predefinição está definido para 0), e 

aparece o teclado numérico.  

Insira todos os 3 valores e, quando terminar, prima a tecla   para guardar as alterações. A Balança de Controlo NÃO é ativada automa-

ticamente.

Para ativar a Balança de Controlo, tem de premir primeiro    para alterar o ponto dos comandos do Ecrã de Pesagem.

Agora prima   para ativar a Balança de Controlo.

NOTA: 

APENAS é possível armazenar pesos que estejam entre os Limites Alto e Baixo (indicados emVerde)

Baixo OK Alto Alarme
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ACUMULAÇÃO E TOTALIZAÇÃO

Em geral, existem  3 passos de armazenamento de Dados: 

- O primeiro passo é o Subtotal, por exemplo, um Pacote.  

- O segundo passo é o Total, por exemplo, uma Palete de Caixas. 

- O terceiro passo é o Grande Total, por exemplo, o Camião de um Cliente.

Para gravar um peso, tem de inserir primeiro um Produto OU Cliente; sem isto, não é possível gravar o peso. Depois disto, pode colocar o 

peso na bandeja; lembre-se de que o peso tem de ser superior ao peso mínimo. 

Aguarde até o indicador de estabilidade ficar ativado e prima              para gravar o peso no Subtotal. Repita esta operação até todos os 

pesos do Subtotal estarem apurados.

Quando terminar as pesagens do Subtotal, prima    para gravar o Subtotal obtido no Total. O número de pesagens e o peso são 

movidos para a coluna do Total e o Subtotal é reposto a 0. Agora pode começar uma nova Acumulação do Subtotal.  

Durante a operação de pesagem, pode verificar a Acumulação atual, premindo   Serão visualizadas as colunas do Subtotal e Total.

Quando todas as pesagens estiverem concluídas, tem de gravar o Total no Grande Total. Prima o botão   para gravar os Dados.

NOTA:

É possível alterar a informação dos ficheiros em qualquer altura, MAS tem de estar sempre ativo um Produto OU Cliente.
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3. ESTRUTURA DO MENU 

Comunicaçoes

COM 1

COM 1

COM 2

COM 2

ETHERNET

RS-485

Generale

Segurança

Tabelas de banco de dados

Configuração do DB

Importar / Exportar 

Inicialização do DB

Data 

Hora 

Idioma 

Tipo de teclado

Bloquear tara

Verificar Peso Baixo  

Verificar Peso Alto 

Check Weight Alarm 

Baudrate

Número de bits

Paridade 

Bits de parada

Protocolo 

Modo de envio  

Intervalo

Baudrate

Número de bits 

Paridade 

Bits de parada

Protocolo

Modo de envio 

Intervalo

Protocolo

Modo de envio 

Intervalo

Baudrate      

Número de bits 

Paridade 

Bits de parada 

Protocolo        

Modo de envio 

Intervalo  

Direcção

Base de datos

Generale

Funcionalidade

Impressoras

Adicional

Pesagem

Diagnóstico

Sobre o dispositivo

ID do Ticket

Configuraçao de escalas

DSD

Canal 1 

Configuração da Impressora

Configuração do ticket

Tickets personalizados

Configuração da Impressora

Configuração do ticket 

Tickets personalizados
Parãmetros 

Calibração manual

Parãmetros de peso

Calibração teórica

Datos legalmente relevantes

Restaurar todos os parãmetros

MENU

Senha do usuário

Parãmetros predefinidos



PTPTMANUAL DO UTILIZADOR GI650 

14

3.1 MENU  

COM 1

RS-232

COM 2

RS-232

Ethernet

RS-485

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200

7; 8 
Nessuno; Even; Odd 
1; 2

Nenhum; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; Impresora; GiConf2; Smart;

Bilancai; A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle

Nenhum trigger; Weight trigger; Continu 

Livremente editável (ms)

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200

7; 8 
Nessuno; Even; Odd 
1; 2

Nessuno; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; Stampanti; GiConf2; Smart;

Bilancai; A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle   

Nenhum trigger; Weight trigger; Continu 

Livremente editável (ms)

Nenhum; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; GiConf2; Smart; Bilancai; A+

Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle

Nenhum trigger; Weight trigger; Continu 

Livremente editável (ms)

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200 

7; 8 
Nenhum; Even; Odd 
1; 2

Nenhum; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; GiConf2; Smart; Bilancai; A+

Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle 

Nenhum trigger; Weight trigger; Continu 
Livremente editável(ms)
Livremente editável  

COMUNICAÇÕES
Baudrate

Baudrate

Protocolo

Baudrate

Numero de bits

Paridade
Bits de parada

Numero de bits 
Paridade 
Bits de parada

Numero de bits 
Paridade
Bits de parada

Protocolo

Protocolo

Protocolo

Modo de envio 
Intervalo
 

Modo de envio 
Intervalo 

Modo de envio

Intervalo

Modo de envio
Intervalo     
Direcção 
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SEGURANÇA

Dentro do menu estão 2 submenus: Palavra-passe do utilizador e Parâmetros predefinidos

• Palavra-passe do utilizador: Aqui pode alterar a palavra-passe para: Os menus gravados.

• Parâmetros predefinidos: Podem ser restauradas as definições de fábrica, exceto a Base de Dados, o Número de Ticket e os parâ-

metros de pesagem.

NOTA:  

Para aceder ao menu, tem de inserir uma palavra-passe, predefinida como 0000

BASE DE DADOS 

Na base de dados, pode modificar e gerir os diferentes ficheiros de códigos e pesagens (mais no ponto 3.2).

GERAL

Ao aceder a este menu, pode modificar a Data e a Hora, bem como o Idioma e o Tipo de Teclado. 

A Data e a Hora são livremente modificáveis. 

• Idiomas disponíveis: Espanhol, Inglês, Francês, Italiano e Português

• Teclados disponíveis: QWERTZ, QWERTY e AZERTY

FUNCIONALIDADE

No menu Funcionalidade, tem acesso às seguintes configurações de trabalho: Definição da Tara, Definições da Balança de Controlo e 

Definições de Impressão/Acumulação

• Pode decidir trabalhar com uma tara bloqueada ou desbloqueada 

(por predefinição, esta opção é desbloqueada)

• Pode modificar as definições da Balança de Controlo 

(explicado no ponto 2)

• Modos de impressão disponíveis: 

 - Ticket em cadaM+ -> isto significa que, sempre que premir M+, Imprimir ou MR, será impresso um ticket (se estiver ligada uma 

impressora)

         - Linha em cada M+ -> isto significa que, sempre que premir  M+, começa um novo ticket; a seguir, a cada M+ só é impressa 

uma nova linha deste ticket. Quando terminar a acumulação com Impressão, é encerrado o ticket.

         - Ticket imprime quando premir-> significa que, quando premir M+, a Acumulação será contada em segundo plano e só quando 

premir Print é que é impresso o ticket completo de acumulação.

• Tipo de ativação disponível: 

Manual, Passo zero, Estável, Descarregar, Nenhum 

Quando utilizar a ativação Manual, pode escolher entre o Passo zero ou o peso modificado. Isto significa que, com a alteração de peso, 

precisa de poder gravar um novo peso. 

A % de FS neste caso significa que precisará do valor em % da capacidade máx. da balança. 

Por exemplo: a capacidade máx. é 10 Kg e o valor definido é 10% do FS; precisa de uma alteração de 1 Kg (10% de 10 Kg) em torno 

do peso atual; conta metade em positivo e a outra metade em negativo. Assim, precisará de alterar 500g numa direção para poder 

gravar um novo peso.
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IMPRESSORAS

Aqui tem acesso à configuração geral do ticket e também à configuração detalhada de cada Porta de Comunicação.

• Configuração geral dos tickets

 Aqui pode definir a identificação do Ticket

Nas diferentes Portas de Comunicação há vários submenus, em ambas as Portas de Comunicação.

• Configuração da impressora 

Aqui pode definir o tipo de Impressora (Custom+ ou AscII) e também configurar que informação será impressa com esta Porta de Comuni-

cação.

• Configuração de tickets 

É possível criar um ticket próprio personalizado ou utilizar o ticket standard predefinido; pode escolher neste menu qual deverá ser utilizado 

para imprimir. Também pode escolher imprimir diretamente uma cópia da impressão.

• Configuração do ticket com Subtotal/ Total/ Grande Total 

Aqui pode ver e modificar cada ticket.

TICKET PERSONALIZADO

É possível personalizar os formatos de tickets, explicados no ponto 9.

ADICIONAL

Dentro deste menu, pode verificar e apagar as pesagens Alibi gravadas. (quando estiver ligada a Memória Alibi e definido o protocolo Alibi) 

PESAGEM

NOTA:  

Para aceder ao menu, tem de inserir uma palavra-passe, predefinida como 0000

Quando acede a este Menu, apenas tem acesso aos dados não-metrológicos. (Cal_fechada) 

Para ter acesso total a todos os dados metrológicos, tem de premir o botão Cal_. (Cal_aberta)

• Cal_fechada: 

Apenas tem acesso ao Submenu Dados legalmente relevantes. Dentro deste Menu estão diferentes informações de Software sobre o disposi-

tivo.

• Cal_aberta:

 Tem acesso a todos os Submenus incluídos na Calibração

Configuração de balanças:  

Dentro deste menu, pode definir o canal utilizado (de momento, apenas disponível o canal 1) e também os valores de gravidade do Ponto 

de Calibração, bem como o Destino. 

Configuração do canal:  

Dentro deste menu, encontrará todas as definições de calibração e definições metrológicas. (explicado no ponto seguinte) 
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Recuperar todos os parâmetros predefinidos:  

com esta definição, pode recuperar Todos os parâmetros para o valor de fábrica, incluindo a Calibração. (exceto a Base de dados e o 

Número do ticket)

CALIBRAÇÃO E METROLOGIA

NOTA:  

Para aceder a este menu, tem de remover a ponte do botão de Calibração

Para tal, tem de abrir a caixa do dispositivo. A seguir, tem de retirar a cobertura selada da ponte.

De seguida, levante a ponte do botão de Calibração e coloque-a novamente. 

NOTA:  

Tem de estar na janela de Peso quando remover a ponte, caso contrário não fará qualquer efeito
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Para aceder aos dados metrológicos, tem de aceder ao menu principal; a seguir, escolha o menu Pesagem.  

É necessária uma palavra-passe para aceder a este menu, por predefinição 0000.  

Dentro do menu, escolha Configuração do canal. Aqui encontrará 4 Submenus: 

Parâmetros de calibração; Calibração manual; Parâmetros de pesagem e Calibração teórica 

• Parâmetros de calibração:  Aqui pode definir os parâmetros de calibração da sua balança.

• Calibração manual:  Aqui pode realizar a calibração.

• Parâmetros de pesagem:  Estas são as definições metrológicas do indicador

• Calibração teórica:  Se o peso de referência não estiver disponível, pode realizar uma calibração teórica, utilizando os valores de capaci-

dade e sensibilidade (mV/V) das células de carregamento utilizadas.

DIAGNÓSTICO

Dentro deste menu, pode ver o mV da célula de carregamento. Em caso de erro da balança, pode ver aqui se a célula de carregamento está a 

funcionar corretamente.

SOBRE O DISPOSITIVO

Aqui pode ver os diferentes dados sobre o Dispositivo.

3.2 BASE DE DADOS

Na base de dados, pode modificar e gerir os diferentes ficheiros de códigos e pesagens. O menu da base de dados tem 4 submenus: 

Inicialização da base de dados; Configuração da base de dados; Tabelas da base de dados e Importação / Exportação

• Inicialização da base de dados: 

Neste ponto, pode modificar e configurar as diferentes tabelas do indicador. Também pode modificar os nomes de todas as tabelas. O indicador 

tem 4 tabelas livremente configuráveis com um total de 1600 registos. Além disso, há 300 registos para Taras (TLU). Também pode configurar o 

valor dos registos. Os registos não utilizados são adicionados ao registo de peso que tem um máximo de 2700.

Com o botão , pode redefinir a base de dados para as predefinições.

Os 1600 registos das tabelas da base de dados são divididos da seguinte forma (nomes predefinidos): Produto (1000); Cliente (400); Cód.1 

livre (100); Cód.2 livre (100)

NOTA :  

Ao guardar as alterações, é apagada a base de dados, incluindo as tabelas de peso

• Configuração da base de dados: 

Neste ponto, pode modificar os nomes das diferentes tabelas.

• Tabelas da base de dados:

Aqui pode verificar e modificar as diferentes tabelas da base de dados, incluindo as tabelas TLU e Peso.  

Se desejar inserir um novo ficheiro, tem de proceder como no exemplo seguinte.
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Primeiro, tem de aceder ao menu principal, premindo  

o ponto do Menu “Base de dados”, e encontrará o ecrã seguinte:

Aceda ao ponto Tabelas da base de dados e escolha o ficheiro que deseja modificar/criar, por exemplo, Produto. 

Prima o Botão no exemplo seguinte para criar um novo Produto

Agora pode inserir o Código (por exemplo, Código de barras), Descrição, Tara e os valores da Balança de Controlo. Depois de inserir os valores, 

prima Adicionar para gravar o Produto.
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Depois de premir Adicionar, o Produto aparece na lista e também pode ser escolhido na janela de Peso.

Para modificar ou apagar um Prato na lista, tem de premir o botão seguinte: (Modificar Vermelho, Apagar Verde)

• Importar / Exportar:

É possível importar e exportar informações por USB para um PC.

Exportar: 

Pode exportar as informações sobre a Base de dados e Pesagens por USB. Ficarão armazenadas num ficheiro Excel. Pode escolher delimitar com 

vírgula e ponto e vírgula

Importar:

No seu PC, pode modificar/apagar ou adicionar Dados, por exemplo, novos produtos para a Base de dados, guardá-los no USB e importá-los 

para o Indicador.
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Tecla Função

1 Selecionar tudo
2 Desmarcar tudo
3 Exportar tabelas
4 Importar tabelas

AVISO:

Depois de um tempo de trabalho, se uma pesagem não pode ser impressa, é porque o banco de dados está cheio. É necessário 

conectar o USB, baixar as pesagens realizadas e apagar a memória pesada do display para continuar trabalhando.

4. MENSAGENS DE ERRO

O dispositivo apresenta várias mensagens de erro no ecrã:

Mensagem de erro Explicação

--ol--
Sobrecarga, retire o peso de cima da plataforma. Se estiver vazio e con-
tinuar a indicação, verifique a plataforma e a cablagem.

--ul--
O valor do peso atual é inferior à calibração zero. Verifique a plataforma 
e a cablagem.

--0 err--
A equipa não consegue obter o zero inicial. Certifique-se de que a ban-
deja está vazia e as ligações estão corretas. Verifique a plataforma e o 
cabo.
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5. CONFIGURAÇÃO DE TICKETS PERSONALIZADOS

Pedido DA1 / DA2

Descrição “Visualizar a data. No contexto de aplicações, permite especificar 
uma 1ª data. “Data inserida: 20/02/2020 12:18:00”

Argumentos mínimos 0

Argumentos máximos 3

1- Formato 0 -> « Etiqueta » « Data » « Hora »
1 -> « Data »  « Hora »
2->  « Etiqueta » « Hora »
3 -> « Data
4 -> « Etiqueta » « Hora »
5 -> « Hora »

2- Tamanho Tamanho do campo “Data”

3- Alinhamento Alinhamento do campo “Data” (R, L, C)

Por argumento predefinido [DAx,0,0,L]

Pedido TIC TIC

Descrição Número do ticket

Argumentos mínimos 0

Argumentos máximos 3

1- Formato
0 -> « Etiqueta » « Ticket »
1 -> « Ticket »

2- Tamanho         Tamanho do campo “Ticket”

3- Alinhamento         Alinhamento do campo “Ticket” (R, L, C)

Por argumento predefinido [TIC,0,0,L]



23

PTPTMANUAL DO UTILIZADOR GI650 

Pedido WE

Descrição Visualizar o peso de um Canal

Argumentos mínimos 1

Argumentos máximos 4

1- Canal 0 -> Canal 1

1 -> Canal 2

2 -> Canal 3

3 -> Canal 4

2- Formato 0 -> « Etiqueta » « Peso bruto »

1 -> « Etiqueta » « Peso da tara »

2 -> « Etiqueta » « Peso líquido »

3 -> « Etiqueta » « Peso bruto » « Peso da tara » « Peso líquido »

2- Tamanho         Tamanho do campo “Peso”

3- Alinhamento         Alinhamento do campo “Peso” (R, L, C)

Por argumento predefinido [WE,0,0,0,R]

Pedido ACC

Descrição Visualizar o peso acumulado

Argumentos mínimos 0

Argumentos máximos 3

1- Formato 0 -> « Etiqueta » « Peso bruto »

1 -> « Etiqueta » « Peso da tara »

2 -> « Etiqueta » « Peso líquido »

3 -> « Etiqueta » « Peso bruto » « Peso da tara » « Peso líquido »

2- Tamanho         Tamanho do campo “Peso”

3- Alinhamento         Alinhamento do campo “Peso” (R, L, C)

Por argumento predefinido [ACC,0,0,0,R]
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Pedido BD

Descrição Visualizar as informações da base de dados

Argumentos mínimos 1

Argumentos máximos 4

1- Identificação tabela 0 ->Tabela 1
1 ->Tabela 2
...

2- Formato  0 -> « Nome da tabela » « Código » « Descrição »

 1 -> « Nome da tabela » « Código »

 2 -> « Nome da tabela » « Descrição »

3- Tamanho         Tamanho do campo “Código”

3- Alinhamento         Alinhamento do campo “Código” (R, L, C)

Por argumento predefinido [DB,0,0,0,L]

Pedido DS1 / DS2

Descrição DSD / Memória Alibi

Argumentos mínimos 0

Argumentos máximos 3

1- Formato 0-> « Etiqueta » « DSD »
1 -> « DSD »

2- Tamanho Tamanho do campo “DSD”

3- Alinhamento Alinhamento do campo “DSD” (R, L, C)

Por argumento predefinido [DSxB,0,0,_L]
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6. LIGAÇÕES

LIGAÇÃO DA CÉLULA DE CARREGAMENTO

CONEXÃO COM-PORT

CÉLULAS DE
CARREGAMENTO

COM1
COM2
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7. MEMÓRIA DSD
É possível aumentar a Memória do indicador de peso com o prato adicional que desempenha a função de MEMÓRIA FISCAL; consiste em 

arquivar todos os valores de pesagem transmitidos para um computador para elaboração subsequente ou integração dos dados transmitidos 

pelo cana de série COM / ETHERNET

 

Cada valor arquivado é associado a um código de identificação. O valor memorizado pode ser consultado no ecrã do indicador, utilizando a 

identificação. (como controlo em relação aos dados impressos pelo PC).

A identificação tem o formato seguinte:

<Número de código único>, <número de pesagem> 

Número de código único: Número de 5 dígitos de 0  99 999; indica o número de código único completo da memória dsd.

A memória dsd pode guardar um máximo de 400 000 pesagens (quando este valor é atingido, o número de pesagem

começa novamente em 00000 e o número de código único aumenta em um.

O peso relativo de uma identificação pode ser verificado apenas se: 

tiver um número de código único igual ao atual na memória dsd e um número de pesagem igual ou inferior ao último valor recebido com o 

comando “PID”.

8. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÓNICO

 
Para clientes da União Europeia: 

Todos os produtos que chegarem ao fim do respetivo ciclo de vida 

têm de ser devolvidos ao fabricante para serem reciclados. Para 

informações sobre procedimentos de reembolso, contacte o reven-

dedor ou o fabricante.

9. GARANTIA
Este dispositivo está garantido contra todos os defeitos de material e manufatura pelo período de 1 ano a partir da data de 

entrega. Durante este período, a GIROPÈS encarrega-se da reparação do dispositivo. 

Esta garantia não inclui danos causados por utilização imprópria ou sobrecarga. 

A garantia não cobre os custos de envio (por correio) necessários para a reparação do dispositivo.
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