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1 Chave Liga/Desliga 
2 Placa de contato 
3 Indicador de carga negativa (azul) 
4 Indicador de carga positiva 

(vermelho) 
5 Placa de contato inferior (lado 

inferior) 

 
1. Descrição 

O indicador de carga se destina à comprovação 
de cargas elétricas e seus sinais por meio do 
acionamento de LED azul ou vermelho com o 
contato ou aproximação de objeto dotado de 
portadores de carga. 
 
 

2. Fornecimento 

1 indicador de carga 
2 baterias 
 
 

3. Dados Técnicos 

Dimensões: aprox. 62x67x20 mm³ 
Massa: aprox. 85 g 
Batteria: AA 1,5 V (2x) 

4. Utilização 

4.1 Determinação do sinal de carga 

• Ligar indicador de carga. Para isto, colocar 
a chave na posição ON. 

• Aproximar ou encostar o objeto dotado de 
portadores de carga na placa de contato. 

No caso de cargas negativas, o LED azul 
brilhará, no caso de cargas positivas, será o 
LED vermelho. 
• Para descarga do indicador de carga, 

promover contato entre a placa de contato 
superior e a inferior. 

• Após o uso, desligar o indicador de carga. 
Para isto, colocar a chave na posição OFF. 

 
4.2 Trocar a pilha  
4.2.1 Indicações gerais 
• Controlar o estado da pilha de vez em 

quando. 
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• Retirar do aparelho as pilhas que 
estejam descarregadas ou que estejam 
danificadas. 

• Em caso de armazenamento 
prolongado também retirar a pilha do 
aparelho. 

• Não dispor das baterias descarregadas no 
lixo caseiro. Devem ser observados os 
regulamentos legais do local (D: BattG; EU: 
2006/66/EG). 

 
4.2.2 Trocar a pilha 
• Remover o parafuso na parte inferior do 

invólucro e retirar a parte inferior do 
invólucro. 

• Inserir pilhas novas. Atentar para a 
polaridade correta. 

A polaridade está indicada com símbolos de 
mais e de menos. 
• Fechar a armação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Eliminação 

• A embalagem deve ser eliminada nas de-
pendências locais de reciclagem. 

• Em caso que o próprio aparelho deva ser 
descartado, então este não pertence ao lixo 
doméstico normal. É necessário cumprir 
com a regulamentação local para a elimina-
ção de descarte eletrônico. 

 

 
 


