
MODELO #: ZK420
Manual do Usuário

As imagens e o número do modelo podem variar de acordo com a cor

Antes de utilizar essa balança, por favor 
leia o manual de instruções e mantenha-o 

para futuras referências



VISOR DA BALANÇA

ESPECIFICAÇÕES
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Indicador de
Tara

INDICADORES

Indicador de
peso negativo

Indicador de
bateria baixa

Unidades de
medida de massa

Unidade de medida
de volume (água)

Capacidade: 1g - 6000g
Divisão: 0.5g / 0.01oz / 0.001lb
Unidades: g / oz / ml / lb / lb:oz
Alimentação: 3x Pilhas AAA (DC 4.5V), não incluídas
Temperatura de operação: 10 - 40˚C / 50 - 104˚F
Temperatura de armazenagem: -10 - 50˚C/14 - 122˚F
Umidade máxima: 90% RH
Indicador de bateria vazia: “Lo”
Indicador de sobrepeso: “Err”
Indicador de instabilidade: “UnSt” 10

Quando o visor da balança mostrar “Lo” e desligar, troque  
as baterias.
Quando o peso na plataforma de pesagem exceder 6000g, o 
visor mostrará “Err”. Remova os itens da balança para evitar 
danos.
Quando movimento ou instabilidade forem detectados, o 
visor mostrará “UnSt”. Garanta que os itens estão no centro 
da plataforma de pesagem e que a balança está em uma 
superfície nivelada e firme.



UTILIZANDO A BALANÇA
● No primeiro uso, instale 3 novas pilhas AAA.
● Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme.
● Aperte o botão “Ø/TARE” para ligar a balança.
● Aperte o botão “UNIT” para trocar a unidade de medida entre 
g / oz / ml / lb / lb:oz

● Função de tara: O botão “Ø/TARE” pode ser utilizado para 
zerar o peso de um recipiente (prato, xícara, vasilha, etc.) de 
forma que a balança indique somente o peso do que é 
colocado dentro do recipiente. O botão “Ø/TARE” também 
pode ser utilizado para determinar o peso individual de 
ingredientes adicionados na mesma sessão de pesagem (ex; 
5g disso, 7g daquilo, etc.). Parar tarar a medição, coloque o 
recipiente vazio na plataforma de pesagem e aperte o botão 
“Ø/TARE”. A balança irá zerar o indicador de peso e, caso o 
peso do recipiente seja maior que 100g, irá também acender o 
símbolo de tara no canto esquerdo do visor.

● A função de tara pode ser desativada removendo os pesos 
da plataforma de pesagem e pressionando o botão “Ø/TARE”. 
Ela também é desativada automaticamente quando a balança 
é desligada.



UTILIZANDO A BALANÇA
Nota 1: Ao pesar itens na faixa de 0 a 3g, a balança pode ter 
dificuldades de diferenciar um peso de uma vibração e pode 
não atualizar o visor. Por isso, ao pesar quantidades 
pequenas, recomendamos que, após fazer a tara, um peso 
extra (por exemplo, uma colher) seja deixado em cima do 
recipiente. O valor do peso extra deve ser mostrado no visor. 
Assim a balança identifica que foi iniciada a pesagem e vai 
registrar incrementos de 0.5g normalmente.

Nota 2: Essa balança arredonda os valores pesados para o 
valor de 0,5g / 0,01oz mais próximo. No caso da pesagem em 
gramas, a balança irá arrendondar conforme a lista abaixo:

● Para X,0g, X,1g, X,2g, a balança irá arredondar para X.0g
(ex: 13,2g será arredondado para 13,0g)
● Para X,3g, X,4g, X,6, X,7, a balança irá arredondar para X,5g 
(ex: 13,4g será arredondado para 13,5g)
● Para X,8, X,9, a balança irá arredondar para (X+1,0)g
(ex: 13,8g será arredondado para 14,0g)



Quando o visor da balança mostrar “Lo” e desligar, troque  
as baterias.
Quando o peso na plataforma de pesagem exceder 6000g, o 
visor mostrará “Err”. Remova os itens da balança para evitar 
danos.
Quando movimento ou instabilidade forem detectados, o 
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MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Para limpar a balança, utilize um pano umedecido. Não 
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.
Sempre assegure-se que a balança será guardada e operada 
em temperatura ambiente (em torno de 25˚C) e em uma 
superfície nivelada e firme.
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.
Evite colocar a balança próxima a celulares ou outros 
dispositivos que podem causar interferência eletromagnética. 
Isso pode prejudicar o funcionamento da balança.
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.
Remova as baterias se a balança não for utilizada por um 
período longo de tempo.
Não utilize pilhas novas e antigas ao mesmo tempo
Não utilize ao mesmo tempo pilhas alcalinas, pilhas comuns 
e/ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).
Essa balança foi projetada somente para uso interno. Não 
utilize-a ou guarde-a em temperatures extremas ou sob a luz 
do sol.
Esse produto não é um briquedo e deve ser mantido longe de 
crianças.
Não tente desmontar essa balança, pois isso violará a garantia.
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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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 fabricação. 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


