TERMO DE GARANTIA
A balança digital para uso pessoal tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos
produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom ﬁscal com data de compra,
nome referência do produto e identiﬁcação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes
sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a
partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por
manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação
descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura
desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem
ser manuseados pelo usuário. As baterias, e os danos provocados por vazamento destas, não estão
cobertas pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos
provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identiﬁcadas. O fabricante se
reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova, caso julgue necessário. Sendo o
critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não
prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de
uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. As calibrações
periódicas da balança não estão cobertas pela garantia e serão cobradas a parte.
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Leia este Manual de Instruções antes de utilizar a sua Balança Digital
para uso pessoal G-Tech Glass 200

MANUAL

Sua nova balança eletrônica pessoal, foi projetada para indicar com precisão
o seu ganho ou perda de peso e funcionará bem por vários anos desde que
utilizada conforme as instruções desse manual.
Especificações:
- Equipada com sensores de alta precisão do tipo “strain gage”
- Plataforma de vidro temperado para maior segurança
- Capacidade 200Kg/440Lb/31st
- Divisão 50g / 0,11lb
- Visor de LCD
- Ajuste do zero automático
- Desligamento automático
- Indicação de sobrepeso
Bateria
Bateria de Lítio (CR2032) incluso
Realizando a Medição
1. Posicione a balança sobre uma superfície plana e nivelada. Não deve ser
colocada sobre carpetes, tapetes ou outras superfícies macias
2. Para ligar a balança, toque a plataforma da mesma com o pé, e então
aguarde alguns segundos. Aparecerá a seguinte indicação:

IMPORTANTE! Espere até aparecer a indicação 0.0 para subir na balança,
do contrário, aparecerá a mensagem ERR e você deverá aguardar a balança
desligar para reiniciar a medição.
3. Suba na balança com cuidado, não se movimente e aguarde até que os
números se estabilizem no visor. Quando isso ocorrer, este será o seu peso.

Desligamento Automático
Ao descer da balança, esta se desliga automaticamente. O desligamento
automático ocorre quando a balança não identifica nenhum peso por mais de
6 segundos. Quando a bateria estiver baixa, o visor indicará LO
Indicação de Sobrepeso
Quando a balança for submetida a um peso superior a 200Kg, aparecerá a
seguinte mensagem no display.

