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A pilha recarregável GAB-A04 pode ser montada nos aparelhos 
seguintes: 

• GAB-N 

• CFS 

• CPB-D/N 

• RPB-D 
 

 

1 Dados técnicos 
Balança Duração de funcionamento Tempo de carga 

GAB-N Iluminação do fundo lig.: 70 h 
Iluminação do fundo deslig: 90 h 12 h 

   

CFS Iluminação do fundo lig.: 70 h 
Iluminação do fundo deslig: 90 h 12 h 

   

CPB-D/N Iluminação do fundo lig.: 50 h 
Iluminação do fundo deslig: 90 h 12 h 

   

RPB-D Iluminação do fundo lig.: 40 h 
Iluminação do fundo deslig: 80 h 14 h 

 

2 Conteúdo da entrega 
• Bloco de pilha recarregável; 6V 4Ah 

3 Instalação pilha recarregável: 
 Desconectar a balança da rede 
 Afastar o prato de pesagem e o suporte do prato de pesagem 
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 Retirar tampa do compartimento 

da pilha recarregável 

 
  

 Ligar o conector do bloco de 
pilha recarregável com os cabos 
respectivos da balança 
(observar as cores!) 

  
 Introduzir o bloco de pilha 

recarregável no compartimento 
da pilha recarregável 

 Proteger o bloco de pilha 
recarregável mediante 
borracha-espuma contra 
deslocamento 

 Observar que os cabos não 
sejam esmagados 

 Os cabos de conexão não se 
devem empurrar no 
compartimento de pesagem  
(ver setas) 

 

  

 CUIDADO! 
Os cabos de conexão não devem tocar a cruz de pesagem  
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 Colocar novamente a tampa do 
compartimento da pilha 
recarregável 

 
 Voltar a colocar o prato de pesagem e o seu suporte 

 

4 Primeiro acionamento 
A pilha recarregável é carregada através do adaptador de rede. Antes do primeiro 
uso devería ser carregada pelo menos 15 horas. Duração de funcionamento da pilha 
recarregável ver tabela cap. 1 – Dados técnicos.  
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