
MANUAL DE INSTRUÇÕES

BK30 - Balança de banheiro
a bateria

Leia estas instruções antes de usar o produto

MODELO 
Balança de banheiro a bateria

BK30

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou 
fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso. 
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios 
inadequados não recomendados pela Black&Decker
4. Peças com desgaste natural
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker. 
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente ou 
de uso abusivo
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de 
assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar 
sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker  
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou 
usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 
dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor dever ficar atento, pois o 
fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da 
empresa que contrata o seguro.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II

CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota 
fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios 
substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas 
Black&Decker.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, 
a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças 
ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal 
de compra. 
2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem 
defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas 
localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são 
treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a 
recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker. 
 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, 
portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são 
treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará 
entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas 
orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for 
determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos 
de transporte. 
5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as
características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6- Produto exclusivo para uso doméstico.
7- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle 
remoto separado.

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar 
toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, 
para saber qual é a mais próxima de sua localidade.
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UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

     A sua balança de banheiro Black&Decker foi desenvolvida para lhe proporcionar 
um maior conforto. Prático e fácil de usar, permite que você verifique seu peso sem 
sair de casa. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

     Ao utilizar aparelhos alimentados por baterias, é necessário seguir sempre as 
precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir. para diminuir os 
riscos de incêndio, vazamento das baterias, ferimentos pessoais e danos materiais

Leia atentamente todas as instruções.
Neste manual indicam-se as utilizações previstas para o aparelho. O uso de qualquer 
acessório, extensão ou do próprio aparelho em situações diferentes das recomendadas 
neste manual de instruções pode dar origem a danos materiais.
Guarde este manual para futura consulta.

Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho ou as baterias em água 
ou qualquer outra substância liquida.
Utilize somente o tipo de bateria correta para o aparelho ( *veja tabela com os dados 
técnicos).
Os componentes eletrônicos que se encontram no interior do equipamento poderão ser 
afetados por outros dispositivos utilizados nas imediações, tais como telefones móveis ou 
fornos microondas. Caso isto aconteça, o visor apresenta a indicação de dados errados. 
Para solucionar este problema, desligue o aparelho que está provocando a interferência ou 
afaste-o do aparelho.

Não coloque o aparelho junto ou sobre fontes de calor.
Não utilize o aparelho em ambientes com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 30ºC.
Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis.
Não utilize o aparelho em ambientes externos.
Proteja sempre o aparelho de água ou de umidade excessiva.
Não utilize o aparelho numa superfície irregular, posicione sua balança sobre uma superfície 
plana e dura, isto dará maior aferição a sua medida. Superfícies macias podem alterar o 
peso exato.
A balança pode apresentar variação de até 1% do peso aferido (em inconstante) para mais 
ou para menos.
Não utilize o aparelho com os pés molhados.
Não pise nas extremidades do aparelho, na pesagem posicione corretamente seus pés na 
b a l a n ç a e m a n t e n h a - s e e r e t o . P r o c u r e s e p e s a r s e m p r e n o m e s m o h o r á r i o 
(preferencialmente ao acordar). Isso porque, durante o dia, apresentamos diferença de peso, 
conforme nossa alimentação e atividades. 
Não sobrecarregue o aparelho.
Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, não permita que elas ou qualquer 
pessoa que não esteja familiarizada com estas instruções utilizem o aparelho.
Retire as baterias do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Quando não estiver em utilização, guarde o aparelho em local seco. 

Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique 
se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que 
possam afetar o funcionamento do aparelho.
Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada, caso o aparelho 
apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada Black&Decker para 
revisão, consertos ou ajustes.

Nunca tente abrir a bateria seja qual for a razão.
Não armazene em locais onde a temperatura possa exceder 40º C.
Não incinere as baterias.
Sob condições extremas, é possível que a bateria apresente vazamentos. Quando notar que 
há líquido nas baterias, proceda da seguinte maneira:
- Limpe o liquido cuidadosamente utilizando um pano.
- Evite o contato com a pele.

SEGURANÇA ELÉTRICA

INSPEÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS REFERENTES A BATERIAS NÃO 
RECARREGÁVEIS

Abra a tampa na parte traseira da sua balança de banheiro 
BK30 Black&Decker para colocar as baterias (fig. 1).
Coloque 2 baterias CR2032 (3V)
Feche a tampa

A balança de banheiro Black&Decker possui 2 unidades de medida, selecione através do 
interruptor que fica na parte traseira da balança a posição desejada (fig. 2).

O aparelho pode mostrar os resultados tanto em kilos ou em libras. Para alternar entre os 
sistemas de medição, coloque o interruptor na posição desejada

1 Kg =~2,2 Lb =~

SELECIONE A UNIDADE DE PESO

INDICADORES DE ADVERTÊNCIA

PESAR

Dados Técnicos balança de banheiro BK30

Veja a seguir tabela de conversão

BATERIAS

Capacidade (até) 150 Kg

Graduação 0.1 Kg

*Baterias 2 X CR2032 (3V)

O visor LCD irá apresentar um aviso de sobrecarga (fig. 3). 
Se o peso exceder a capacidade máxima.

Retire imediatamente o peso do aparelho para evitar danos.

Quando as baterias estiverem quase sem carga, o 
visor LCD apresentara um aviso para substituir as baterias (fig. 4).

INDICADORES DE BATERIA FRACA

Ao subir na balança, o visor irá mostrar 
a indicação do seu peso. Permaneça 
em pé sobre a balança até que a 
indicação estabilize. Aguarde indicação 
de seu peso.

Para se pesar novamente é necessário 
que a balança de banheiro se 
desligue, ela se auto desligará em 
aproximadamente 30 segundos. Após 
se desligar, caso queira utilizá-la 
novamente repita a indicação inicial*.

Substitua
as baterias

Excesso de peso
(figura 3)

(figura 4)

Substitua imediatamente as baterias.

figura 2

figura 1

Antes de efetuar a limpeza e manutenção, retire as baterias do aparelho.
Para limpar o aparelho, utilize apenas um pano macio e levemente umedecido em água.
Não utilize nenhum detergente abrasivo ou de base solvente.
Não mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou em quaisquer outras substâncias 
liquidas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por favor, retire as baterias do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.

As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem causar sérios riscos à saúde
e ao meio ambiente. Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico comum.
Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado Black&Decker que dará uma destinação
adequada às mesmas.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE- BATERIAS
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