
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Leia as instruções antes de usar o produto.

BK60
Balança de bioimpedância
com leitura de 7 índices corporais
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1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Não permita em hipótese alguma que a balança seja 
manuseada por pessoas que não tenham lido esse manual de 
instruções e não tenham sido orientadas sobre o modo correto  
e seguro de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças. Pilhas podem ser 
altamente perigosas se engolidas. Portanto, mantenha as pilhas  
e a balança fora do alcance de crianças pequenas. Se uma pilha 
for acidentalmente engolida, procure imediatamente um médico.
4. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe a balança 
ou as pilhas em água ou qualquer outra substância líquida.
5. Não utilize a balança em ambientes externos.
6. Não utilize a balança em superfície irregular. Sempre posicione 
sua balança sobre uma superfície rígida, plana, seca e estável 
para precisão. Superfícies macias, como toalhas, tapetes e 
carpetes, podem distorcer os resultados.
7. A balança pode apresentar variação de até 1% do peso aferido 
para mais ou para menos.
8. Mantenha o produto limpo e em bom estado de conservação. 
Quando não estiver em uso, guarde-o em um local seguro, seco 
e longe de umidade.
9. Não sobrecarregue o aparelho. Ele foi projetado exclusivamente 
para uso doméstico, sendo impróprio para uso comercial ou 
industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.
10. Não use a balança para qualquer outra finalidade e não use 
quaisquer peças ou acessórios que não sejam recomendadas 
pela BLACK+DECKER.
11. Para se desfazer do produto, jamais o jogue ao fogo.  
Não incinerá-lo. Isso pode causar acidentes sérios (incêndio, 
estouro ou liberação de gases).
12. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma 
Assistência Técnica Autorizada BLACK+DECKER para qualquer 
tipo de revisão, conserto ou ajustes.
13. Guarde estas instruções para consultas futuras.

ATENÇÃO! 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.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES
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Idade
Ícone gênero masculino
Ícone gênero feminino
Ícone modo atleta
BMI - Índice de massa corporal
Fat - % gordura corporal
Water - % água corporal
Muscle - Massa muscular
Bone - Massa óssea

6

8
9

Kcal - Taxa metabólica basal
Altura (em pés / polegadas)
Altura (em centímetros)
Peso (em libras-lb)
Peso (em kilogramas-Kg)
Botão seletor para cima
Botão seletor para baixo
SET - botão confirmar
Botão liga/desliga

ANTES DO PRIMEIRO USO

CONHECENDO O DISPLAY

1. Retire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis 
danos ou defeitos nas peças. Verifique se há peças partidas ou 
quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal 
da balança. Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver 
qualquer peça danificada.
3. Deve-se substituir qualquer peça danificada ou defeituosa  
em uma Assistência Técnica Autorizada BLACK+DECKER.
4. Nunca troque ou utilize peças que não sejam as originais.  
Para reposição de peças, procure uma Assistência Técnica 
Autorizada BLACK+DECKER.
5. A balança funciona com 2 pilhas AAA. Posicione-as no 
compartimento de bateria (E), conforme indicado no local.

1
2
3
4
5

7
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15
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1. Abra o compartimento de bateria (E);
2. Remova qualquer plástico de isolamento (caso utilizado) e 
insira as pilhas (2xAAA) observando a poloridade (+ e -). Feche 
o compartimento (figura 1);

INSTRUÇÕES DE USO

3. O display irá acender. Aguarde que ele desligue automaticamente 
após alguns segundos; 

IMPORTANTE: Se na tela aparecer o código “Lo”, a carga das 

pilhas está muito baixa - tente pilhas novas.

4. Posicione a balança em superfície regular, seca e estável (não 
utilize em tapetes ou carpetes pois os resultados podem ser 
distorcidos);

5.  Pressione firmemente o corpo da balança até ativar o display;

6.  A balança está configurada em libras (lb). Aperte o botão 
SET (17) e escolha entre libras (13) ou kilogramas (14) utilizando 
os botões para cima (15) ou para baixo (16). Após selecionar, 
aguarde a balança desligar automaticamente após alguns 
segundos que ela estará configurada para pesar na última 
unidade selecionada.

Figura 1
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OPERAÇÃO
A precisão dos índices medidos pela balança depende de 
como você se posiciona durante as medições. Posicione seus 
pés com o maior contato com os sensores de bioimpedância. 
Permaneça imóvel enquanto a balança faz a medição do % de 
gordura corporal, até o mesmo ser exibido no display.

Figura 2

Certo: ambos pés tocando 
nos sensores.

Figura 3 Figura 4

Errado: pés tocando 
parcialmente nos sensores.

7. Pressione firmemente a 
balança para ativá-la. O display 
irá mostrar “0.0” e então 
desligar. A balança está pronta 
para uso (Figura 2). 

ATENÇÃO: Para evitar acidentes, não pise na balança com os 
pés molhados ou nas bordas da balança. 
NOTA: A balança deve ser reinicializada após toda troca de 
pilhas ou quando for movida de lugar.

DICA: Para aferir apenas o peso, suba na balança e mantenha-
se parado enquanto o peso é medido (Figura 3). Após a 
medição a balança irá mostrar o peso (Figura 4). A balança irá 
desligar automaticamente alguns segundos após o uso.
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CONFIGURANDO USUÁRIOS

PASSO A PASSO
1. Ligue a balança pressionando o botão de liga/desliga (18); 
 

2. Escolha a posição para memorizar o novo usuário (1 a 12) utilizando 
os botões para cima (15) ou para baixo (16). Após selecionar, confirme 
pressionado o botão SET (17); 
 
 

3. A balança está previamente configurada para unidade libras 
(lb). Para confirmar, aperte SET (17). Para alterar entre lb e kg, 
altere utilizando os botões para cima (15) ou para baixo (16). Após 
selecionar, confirme com o botão SET (17); 
 
 

4. Selecione o gênero utilizando os botões para cima (15) ou para baixo 
(16). Após feita a seleção, confirme pressionando o botão SET (17); 
 
 

5. Selecione a idade utilizando os botões para cima (15) ou para baixo 
(16). Após feita a seleção, confirme pressionando o botão SET (17);

Alguns passos devem ser seguidos antes de fazer medição 
dos índices de bioimpedância. Inserir a altura do usuário, 
idade, gênero e ativar o modo atleta (se for o caso). 
Estas informações só precisarão ser reinseridas caso as 
informações mudem (mudança de idade, por exemplo).
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UTILIZANDO A FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MEDIÇÃO
1. Ligue a balança pressionando o botão de liga/desliga (18); 
 

2. Selecione o número do seu perfil de usuário (1 a 12) utilizando 
os botões para cima (15) e para baixo (16). O display irá mostrar as 
informações memorizadas e depois “0.0”;

6. Selecione a altura utilizando os botões para cima (15) ou para baixo 
(16). Após feita a seleção, confirme pressionando o botão SET (17); 
 
 

7. Selecione o modo normal ou modo atleta utilizando os botões para 
cima (15) ou para baixo (16) e confirme pressionando o botão SET (17); 
 
 
 
NOTA: O modo atleta está disponível apenas entre as idades de 
18 a 70 anos. Para idades iguais ou inferiores a 17 anos e iguais 
ou superiores a 70 anos o modo atleta não estará disponível; 

8. Todas as informações inseridas na memória da balança serão 
exibidas e a balança irá desligar automaticamente após alguns 
segundos. As informações do usuário estarão salvas na balança. 
Você pode subir na balança, com os pés descalços, quando o 
display mostrar “0.0”. Quando a balança desligar, a balança terá 
gravado seu perfil; 
 
 

9. Repita os passos de 1 a 8 para cadastrar cada novo usuário (1 
a 12 usuários cadastrados possíveis).
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Peso: seu peso (massa) total, em kg, incluindo 
músculos, gordura, ossos e água.

A BK60 calcula diversos índices úteis para controle sobre sua 
saúde - mas você sabe o que todos eles significam? A seguir, 
uma breve descrição de cada um deles.

IMC (Índice de Massa Corporal): medida que 
relaciona seu peso e altura, e serve como parâmetro 
para avaliar seu peso ideal. É calculado dividindo seu 
peso pela sua altura ao quadrado.

ENTENDENDO OS ÍNDICES

NOTAS: 
1. Os dados obtidos com a BK60 te ajudam a acompanhar 
índices importantes para se informar melhor sobre a sua 
saúde, porém, caso queira alterar seus hábitos, procure sempre 
acompanhamento profissional, seja de médico, nutricionista ou 
educador físico. Não levar os índices obtidos nesta balança para 
finalidades médicas.

3. Quando o “0.0” aparecer no display, suba na balança com 
seus pés descalsos, posicionando seus pés sobre os sensores de 
bioimpedância; 
 

4. Permaneça parado enquanto a balança calcula seu 
peso e composição corporal. Durante este processo a 
balança irá mostrar uma sequência de zeros;

5. Seu peso, IMC (BMI), % Água (Water), Massa Muscular (Muscle), Massa 
Óssea (Bone), % Gordura (Fat) e Taxa de Metabolsmo Basal (Kcal) irão 
aparecer por 2 vezes e então a balança irá desligar automaticamente.
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Gordura corporal: porcentagem de gordura total na 
composição corporal. A proporção saudável varia de 
acordo com gênero e idade.

Porcentagem de gordura em mulheres

Idade
Baixa 
Porcentagem

Porcentagem 
Normal

Porcentagem 
Alta

Porcentagem 
Muito Alta

6-12 <7 7-19 19-25 >25

13-19 <20 20-31 31-37 >37

20-39 <21 21-32 32-38 >38

40-59 <23 23-34 34-40 >40

> 60 <25 25-36 36-42 >42

Porcentagem de gordura em homens

Idade Baixa 
Porcentagem

Porcentagem 
Normal

Porcentagem 
Alta

Porcentagem 
Muito Alta

6-12 <7 7-18 18-25 >25

13-19 <8 8-19 19-25 >25

20-39 <9 9-20 20-26 >26

40-59 <11 11-22 22-28 >28

> 60 <13 13-24 24-30 >30

ATENÇÃO: O IMC não leva em conta sua composição corporal 
(gordura, músculo e ossos) e, portanto, deve ser analisado com 
cautela. Uma pessoa pode ter um alto IMC por ter uma elevada 
massa muscular, por exemplo. Para fazer uma avaliação 
completa, leve em conta todos os fatores e sempre procure um 
profissional, em especial se deseja mudar seus hábitos.

IMC Classificação

Abaixo de 18,5 Abaixo do Peso

18,5 - 25 Peso Normal

25-30 Sobrepeso

Acima de 30 Obesidade
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Taxa de água: conteúdo total de água no corpo. A água 
está presente nos músculos, gordura e sangue, portanto, 
grande parte do corpo humano é composta por água.

TMB (Taxa Metabólica Basal): quantidade mínima de 
energia, em calorias, necessária para manter as funções 
vitais do organismo em repouso. Nosso gasto calórico 
diário é então a soma da TMB, da energia gasta em 
atividades físicas e daquela utilizada no processo de 
digestão e metabolismo dos alimentos.

Massa óssea: massa, em kg, que os ossos ocupam no 
corpo.

Porcentagem normal de água no corpo

Mulheres Homens

Crianças >58 >60

Adultos >52 >58

Massa muscular: porcentagem de músculos na 
composição corporal.

Porcentagem normal de massa muscular

Idade Mulheres Homens

6-12 >36 >40

13-79 >30 >34

IMPORTANTE: Para resultados mais coerentes, estabeleça 
uma periodicidade fixa para se pesar - uma vez na semana, 
por exemplo, sempre em horários próximos.
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O peso excede o máximo do limite da balança 
(180Kg). Danos permanentes podem ocorrer ao 
produto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Pilhas fracas. Será necessário trocar por pilhas 
novas.

Certifique-se de estar descalço;

Certifique-se de que ambos os pés estão em 
contato com os sensores de bioimpedância;

Utilizar uma pequena quantidade de hidratante 
nos pés para deixá-los levemente úmidos 
melhora o contato com os sensores;

Caso ainda tenha problemas, retire as pilhas da 
balança e reinsira após 1 minuto.

1. Limpe com um pano macio e úmido. Use sabão neutro. Nunca 
use detergentes, água em excesso, produtos abrasivos ou sprays. 
Evite contato com ácidos.
2. Não modifique os componentes internos da balança.
3. Use delicadamente a balança para garantir uma melhor 
performance.
4. Essa balança é feita para pesar até 180kg. Para prevenir danos, 
não sobrecarregue o equipamento.
5. Não guarde a balança onde você guarda produtos para limpeza. 
Os vapores desses produtos podem afetar os componentes 
eletrônicos de sua balança. Guarde-a na posição horizontal.
6. Para prevenir o gasto das pilhas, não guarde nada sobre  
a balança.
7. Não queime as pilhas. Elas podem explodir ou vazar.  
Não misture pilhas velhas e novas. Não misture pilhas alcalinas, 
comuns ou recarregáveis. Remova as pilhas se a balança não  
for usada por um longo período de tempo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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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 703 46 44). 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 tenha  
posto autorizado BLACK+DECKER terá que 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.

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

GARANTIA TOTAL DE UM ANO
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HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA 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, de uso abusivo e também se utilizado 
em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas. 

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. 

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada  
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 deve ficar atento, pois o fabricante não 
responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade  
da empresa que contrata o seguro.

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 assistência mais próxima da sua localidade.
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Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 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

da BLACK+DECKER.

Visite nosso site:

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser 
descartados com o lixo doméstico normal.

Estes produtos contêm materiais que podem ser  
recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda 

 por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos  
de acordo com as legislações locais.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS
As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem 
causar sérios riscos a 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.


