
 

 

Dúvidas Frequentes 
 

Balanças 

 

A balança não liga. Como resolver? 

• A balança funciona com bateria de 3V, modelo CR2032, que pode estar mal encaixada ou 

descarregada. 

• Retire a bateria e recoloque na balança novamente. 

 

• No modelo Syncro Glass, pressione o botão liga e desliga para ligar a balança. No modelo Oslo, 

pise sobre a plataforma de vidro para ligar a balança. 

 

Como medir a massa corpórea e liquida com a balança Syncro Glass? 

Passo 1: Pressione o botão liga e desliga. Logo o display será iniciado. Espere o display zerar. 

• Note que a balança possui desligamento automático e após 10 segundos sem uso ela desligará 

automaticamente. 

• Antes de subir na balança você deverá estar descalço para que seus pés tenham contato com 

os fitilhos em inox na plataforma da balança. 

 

Passo 2: Pressione o botão D como na figura abaixo. Logo aparecerá o descritivo USER que 

significa usuário 1, o display ficará piscando até que seja pressionado o botão D para selecionar. 

 



 

 

•  Pressione mais uma vez o botão D para selecionar o usuário. Isto permitirá que suas informações 

fiquem gravadas no usuário 1. 

• Aperte o botão D para selecionar o sexo (masculino ou feminino). O display com o símbolo de 

sexo ficará piscando até ser selecionado o sexo. Para alterar de masculino para feminino utilizar 

os botões E e F como na figura. 

• Após escolher o sexo, pressione novamente o botão D para selecionar a opção desejada. 

Passo 3: Após selecionar o sexo (masculino ou feminino) aparecerá o numeral 25 e logo abaixo a 

descrição “Age” (idade), piscando até que seja selecionado a idade correta. A idade pode variar 

entre 10 anos á 80 anos de idade. 

 

• Para alterar a idade pressionar os botões E e F. 

• Após inserir a idade pressione novamente o botão D para selecionar a idade desejada. 

Passo 4: Após selecionar a idade o display ficará piscando com o numeral 165, que indica a altura 

do usuário a ser selecionada. A altura varia de 1m à 2,20m. 

• Para alterar altura pressionar os botões E e F.  

• Após inserir a altura pressione novamente o botão D para selecionar a sua altura. 

• Coloque a balança no chão na posição de uso. 

Passo 5: Subir na balança de preferência sem roupa e descalço para que a pesagem seja precisa. 

Posicionar os pés sobre os fitilhos de aço inox. 

• Não faça movimentos bruscos, aguarde enquanto a balança faz a pesagem.  

• Quando a balança começar a fazer o cálculo haverá ícones de carregamento das informações. 

Segure a balança com as mãos em posição de leitura e verifique os resultados. 

• Logo em seguida a balança fará um cálculo com as informações sobre, altura, idade, sexo e peso. 

Acompanhado de uma das seguintes indicações:  

Underfat: Muito magro 

Healthy: Saudável 

Overfat: Acima do peso ideal 

Obese: Obeso. 

• No canto esquerdo do visor LCD aparecerá o símbolo de gordura corporal e o percentual de 

líquido corporal. 

• Símbolo de gordura corporal  

• Símbolo de água corporal  

• A balança possui 10 memórias, ou seja 10 usuários diferentes poderão utilizar e armazenar seus 

perfis para as próximas pesagens. A balança irá armazenar somente (sexo, idade e altura). 

• Para acessar o perfil 1 cadastrado, ligue a balança pressionando o botão liga (C), em seguida 

pressione o botão de ajustes (D). O display piscará no ultimo perfil cadastrado. Você deverá 

pressionar os botões de ajustes para selecionar o usuário.  

 



 

 

Importante: Esses resultados são apenas indicações gerais baseadas em médias estatísticas 

mundiais. Em nenhum caso constituem uma avaliação personalizada, uma conclusão definitiva ou 

uma diagnose do estado de saúde do indivíduo. Portanto, não devem servir como indicação 

exclusiva para qualquer tipo de tratamento ou regime, já que existem muitas outras variáveis 

envolvidas. Qualquer avaliação da saúde ou ação relacionada deve ser sempre indicada e 

acompanhada por um médico. Em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos, consulte o 

seu médico. 


