
Garantia
Para o desenvolvimento contínuo de seus produtos, a Smartmeterq Srl se reserva o direito de fazer alterações em dados 
técnicos e funções  sem aviso prévio. O consumidor está garantido contra a falta de conformidade do produto de acordo com a 
Diretiva Européia 1999/44 / c, bem como o documento sobre a política de garantia do fabricante. O texto completo da garantia 
está disponivel no link http://smartmeterq.com/guarantee ou mediante a solicitação ao vendedor.

Smartmeterq Srl
Via del lavoro, 271 - 37050 Angiari (VR) - Itália - www.smartmeterq.com - info@smartmeterq.com
Para mais detalhes, consulte o manual do usuário e manutenção no site www.smartmeterq.com

UGM-G4 (Versão pequena)
     MANUAL DO USUÁRIO

MAN_IG0022_por_UGM-G4 (Small Versao) - ED.2.0_Apr. 2019 (Manual Versao 2.0)

Aviso: A única operação permitida ao usuário final é pressionar as teclas para 
consultar os menus do medidor. Qualquer modificação ou adulteração do medidor 
é proibida. Não danifique nem remova o selo anti-fraude, ou o selo metrológico. 
Além de representar uma ofensa criminal, isso envolveria submeter o medidor a 
uma nova verificação metrológica. A bateria do medidor só pode ser substituída por 
pessoal autorizado pelo distribuidor de gás. Qualquer uso indevido do medidor está 
sujeito aos regulamentos em vigor.

Exibir ícones
ÍCONE DESCRIÇÃO 

Ativo quando os dados exibidos se referem ao período de faturamento anterior 

Ativo quando os dados exibidos se referem a uma data ou hora

Ativo quando o módulo de comunicação estiver ligado

Ativo quando uma mensagem do usuário estiver presente

Ativo quando os dados exibidos são informações de manutenção / teste

Ativo quando uma senha é exigida

Ativo quando os dados exibidos se referem ao crédito (função pré-paga) 

Ativo quando a válvula estiver fechada - Piscando quando a válvula está fechada e pronta para reabrir

Ativo quando o nível de carga da bateria estiver baixo (carga da bateria restante <10%) 

Ativo quando há pelo menos um alarme ativo 

Padrões de referência:

MID 2014/32/EU
OIML R137 1&2
EN 14236
UNI/TS 11291
EN 13757
EN 12405
EN 62056-21
EN 16314

Em conformidade com as diretivas:

Diretiva EMC 2014/30/EU
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
Diretiva RED 2014/53/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 301 489-7
EN 301 511
Diretiva ATEX 2014/34/EU
EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012

ÍCONE DESCRIÇÃO 
°C Unidade de medida para temperatura do gás (°C) 

bar Unidade de medida para pressão do gás (bar)

m³ Unidade de medida para volume do gás (m³)

m³/h Unidade de medida para vazão d0 gás (m³/h)

Mostrar unidades de medida do display

Unidade de medida de acordo com a legislação

O medidor foi projetado e construído de acordo com a diretiva MID (Sobre instrumentos de 
medição, 2014/32/UE) sobre instrumentos de medição. O medidor é consequentemente 
aprovado de acordo com os padrões europeus relevantes e controlado na produção 
sob a supervisão de um corpo notificado, para garantir a qualidade de cada única parte 
produzida. Isto é atestado pela marcação CE e pela marcação metrológica suplementar.

                                XY = ano de produçãoMXY

Versão em português
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Este documento é um resumo do manual de usuário e manutenção do produto, e contém as 
instruções necessárias para o usuário final consultar os dados exibidos no display do medidor.

Manual do usuário UGM-G4 (versão pequena) 

DisplayTeclas de navegação 
do menu

Ícones

Unidades de 
medida

ID MENU ÍCONE

- Tudo 

T -

TA -

T1 -

T2 -

T3 -

T

TA

T1

T2

T3

DF
QM -
ID -
D
H
F -

MU -
SV -
SM -
DG -

DESCRIÇÃO

Tela de teste 

Totalizador do volume do gás

Totalizador do volume do gás na condição de alarme

Faixa tarifária do volume do gás totalizador F1

Faixa tarifária do volume do gás totalizador F2

Faixa tarifária do volume do gás totalizador F3

Totalizador do volume de gás do período de faturamento anterior

Totalizador do volume de gás na condição de alarme do período de faturamento anterior

Faixa tarifária do volume do gás totalizador F1 do período de faturamento anterior

Totalizador da faixa tarifária de volume do gás F2 do período de faturamento anterior

Faixa tarifária do volume de gás totalizador F3 do período de faturamento anterior

Data de conclusão do período de faturamento anterior

Capacidade máxima convencional
Identificador do ponto do devolução (PDR)
Data
Hora
Banda tarifária atual
Mensagem para o usuário 
Status da válvula (00A aberto - 20C fechado - 40r habilitado para reabertura) 
Status do medidor 
Diagnóstico do medidor

Unidades de medidaMedições 
e outros dados

Menu 
identificador

Menu 
identificador 

Medições 
e outros dados

O display do medidor está desligado em condições normais de uso. 
Para ligar o display, pressione uma das duas teclas de navegação e mantenha-a 
pressionada por pelo menos 2 segundos. Quando ligado, o display mostra a tela de teste 
na qual todos os segmentos estão ligados. A tela de teste permanece ativa por 3 segundos 
e, em seguida, o display mostrará o totalizador de consumo de gás com a indicação “T” 
exibida no campo menu identificador.
Pressione as teclas de navegação para percorrer os menus. 
O display desliga automaticamente após 30 segundos de inatividade. 

Número de série do 
medidor

Selo 
metrológico *

Compartimento da 
bateria*

Interface óptica de 
comunicação*

*Reservado apenas para pessoal autorizado.

Display


