INFORMAÇÕES DA GARANTIA
Sua balança Ozeri possui garantia de 1 ano para o primeiro
dono a partir da data da compra (emissão da nota fiscal) contra
defeitos de material e fabricação sob um uso normal. Caso sua
balança apresente defeitos dentro de 1 ano a partir da data da
compra, envie-a para a Brexprom [Bx] com frete pré-pago,
juntamente com uma nota explicativa do problema. Por favor,
acondicione a balança apropriadamente antes de enviá-la, para
que danos durante o transporte sejam evitados. Dentro dessa
garantia, a [Bx] vai consertar ou trocar qualquer parte que
apresente defeito consequente da fabricação. Essa garantia
somente é válida para uso doméstico e não possui validade
para uso comercial ou outros usos para as quais o produto não
foi projetado. Não há outras garantias além das aqui expressas.
Essa garantia não é transferível. A Ozeri e a [Bx] não são
responsáveis por danos, perdas ou inconvenientes causados
por falhas no equipamento, por uso negligente, abuso ou uso
divergente do apresentado nesse “Manual do Usuário” ou
instruções de segurança, de uso ou avisos incluídos no material
que acompanha o produto. Adicionalmente, Ozeri e [Bx] não
podem ser responsabilizados por acidentes ou danos de
qualquer natureza causados pelo uso desse produto.
ESSA GARANTIA NÃO SE APLICA NOS SEGUINTES CASOS:
- Danos por acidente, mal uso, abuso alterações ou vandalismo
- Manutenção imprópria ou inadequada
- Danos causados durante o transporte do produto para o qual a
garantia foi acionada
- Uso não supervisionado por menores de idade (18 anos)
Contato e endereço Brexprom:
Email: contact@brexprom.com
Rua Brig. Brito Delamare, 24 - São Paulo - SP - 03566-030

Balança de Cozinha
Precision Pro Digital
MANUAL DO USUÁRIO
Modelo: ZK011

VISOR DA BALANÇA
INDICADOR DE
BATERIA BAIXA
INDICADOR DE PESO
NEGATIVO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
UNIDADE DE
MEDIDA
VALOR

INDICADOR DE TARA

● Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme
● Garanta que não há nada na plataforma de pesagem
● Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
● Pressione o botão UNIT para selecionar a unidade de medida

ESPECIFICAÇÕES
● Equipada com 4 sensores de alta precisão

● Coloque os itens para pesagem na plataforma de pesagem
● A valor da massa irá aparecer imediatamente no visor

● Unidades de medida: g, fl.oz. lb/oz, ml (água)
● Capacidade: 5750 g, 194.50 fl.oz, 12 lb:10.80oz, 5750 ml
● Graduação: 1g, 0.05 fl.oz, 0.05oz,1ml
● Alimentação: 1 x CR2032 Bateria de lítio (incluída)
● Indicador de bateria baixa:
● Indicador de sobrepeso:
● Desliga automaticamente após 2 minutos de inatividade

DESLIGAR E LIGAR
Por favor, remove a fita isolante da bateria antes do primeiro uso.
● Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança

Nota 1: Assegure-se de colocar os itens delicadamente na
plataforma.Se o item pesado não for nivelado, a balança pode levar
de 2 a 3 segundos para se ajustar e mostrar o valor correto da
massa. Para evitar dano dos sensores da balança, não deixa
nenhum item sobre a plataforma de pesagem por um período
grande de tempo.
Nota 2: A capacidade máxima da balança é de 5750g. Se a
capacidade for excedida, o indicador de sobrepeso (Fig 1)
aparecerá no visor:

● Pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos para
desligar a balança

SELECIONANDO A UNIDADE DE MEDIDA
O botão UNIT está localizado no lado esquerdo da balança.
Simplesmente aperte-o repetidamente até a unidade de medida
aparecer no visor.
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USANDO A FUNÇÃO DE TARA

TROCANDO A BATERIA

A função de tara é ativada também pelo botão ON/OFF no lado
direito da balança. A função de tara permite que o peso de uma
vasilha ou prato seja subtraído para que o peso líquido dos
ingredientes seja obtido. A função de tara funciona zerando o peso
com um item (vasilha, prato ou outro) já na plataforma de pesagem,
de forma que é possível determinar a massa dos itens adicionados
subsequentemente.

1 - Garanta que os terminais positivo (+) e negativo (-) estejam
corretamente orientados
2 - Utilize uma ferramenta para ajudar na remoção da bateria do
compartimento, se necessário
3 - Troque a bateria antiga por uma bateria de lítio CR2032 nova

● Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme
● Garanta que não há nada na plataforma de pesagem
● Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
● Pressione o botão UNIT para selecionar a unidade de medida
● Coloque uma vasilha vazia ou prato na plataforma de pesagem e
espere o peso aparecer no visor.
● Ative a função de tara apertando o botão ON/OFF uma vez para
zerar o visor da balança.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

● Adicione os itens a serem pesados

1 - Para limpar a balança, utilize um pano umedecido. Não

● O peso líquido dos itens adicionados irá aparecer no visor
● Depois de remover todos os itens da plataforma de pesagem, a
balança irá mostrar um valor negativo no visor. Aperte o botão
ON/OFF para desativar a função de tara e o visor vai voltar
novamente a zero. Deligar a balança irá desativar a função de tara.

molhe-a ou coloque-a sob água ou quaisquer líquidos. Essa
balança não é a prova d’água. Não exponha a balança à
umidade, pois isso irá causar danos à balança e violar a garantia.
2 - Sempre assegure-se que a balança será guardada e operada
em temperatura ambiente (em torno de 25˚C) e em uma

Nota: quando utilizar a função de tara com
um item pesando mais de 50g, o símbolo
“TARE” aparecerá no visor e a capacidade
máxima de pesagem da balança será
reduzida do valor do item usado no
momento da tara.
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superfície nivelada e firme.
3 - Coloque os itens gentilmente na plataforma de pesagem.
Nunca jogue itens na balança. Nunca deixe um objeto na
plataforma de pesagem por um período longo de tempo.
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4 - Evite colocar a balança próxima a celulares ou outros
dispositivos que podem causar interferência eletromagnética.
Isso pode prejudicar o funcionamento da balança.
5 - Guarde a balança em um local limpo e seco. Poeira, sujeira e
umidade podem acumular nos sensores e partes eletrônicas,
causando imprecisão e mal funcionamento.
6 - Remova as baterias se a balança não for utilizada por um
período longo de tempo.
7 - Essa balança foi projetada somente para uso interno. Não
utilize-a ou guarde-a em temperatures extremas ou sob a luz do
sol.
8 - Esse produto não é um briquedo e deve ser mantido longe de
crianças.
9 - Não tente utilizar essa balança se ela estiver quebrada
10 - Não tente desmontar essa balança, pois isso violará a
garantia.
11 - Esse produto utiliza baterias para funcionar. O uso impróprio
do produto pode fazer com que a bateria vaze ou exploda, o que
pode causar danos pessoais. Se houver contato da pele com
uma bateria que vazou, lave imediatamente com água a área
afetada, contate o posto de saúde mais próximo ou busque
atenção médica.
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