Manutenção e Cuidados
- Crianças devem ser orientadas para que não usem a balança como um
brinquedo.
- Limpe sua balança usando um pano macio levemente umidecido. Não use
produtos químicos ou abrasivos.
- Troque as pilhas quando o visor indicar “LO”.
- Sugerimos que as pilhas sejam removidas se a balança não for usada por
um longo tempo.
- Use com cuidado. Evite quedas ou impactos.
- Não deixe sua balança exposta ao calor intenso, fogo ou água.
- A plataforma de vidro ficará escorregadia caso esteja molhada. Para sua
segurança, mantenha-a seca.
- Durante a pesagem, mantenha-se em pé e imóvel.
- Mantenha sua balança na posição horizontal.
- Em caso de funcionamento irregular de sua balança, verifique se a bateria
está corretamente instalada ou se a carga é suficiente. Se necessário,
substitua a bateria.
- Se ocorrer erro no visor, ou se a balança esteve sem uso por longo tempo,
remova a bateria e recoloque-a após alguns segundos. Se o problema não se
resolver, contate o SAC.
- Este produto foi projetado para uso doméstico.

www.g-life.com.br

Manual
Balança Digital

Obrigado por adquirir os produtos G-Life.

Especificações:
Visor de Cristal Líquido
Calibrada com 4 células de alta precisão
Plataforma de vidro temperado
Capacidade:
150kg
Graduação:
100g
Desligamento Automático
Indicador de Carga de Bateria Insuficiente “LO”
Alimentação:
1 Bateria de Lítio 3V CR2032

Usando sua Balança:
Passo 1: Coloque a Balança em uma superfície plana e firme
(evite carpetes e superfícies macias).

Passo 2: Suba gentilmente na balança e o visor se ativará.
Permaneça imóvel por alguns instantes, até que seu peso
apareça no visor.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
A Balança se desligará automaticamente, 8 segundos depois
que você descer da plataforma de pesagem.
Antes de usar, retire a fita de isolamento da bateria,
como mostra a fig. 1.
fig.1

Usando sua Balança:
CONDIÇÃO 1
A. Para retirar a bateria dobre a guia preta para fora, como na fig. 2
B. Instale a bateria nova, colocando um lado da bateria sob o
contacto e, em seguida, pressionando para baixo o outro lado.

fig.2

Indicação de carga Insuficiente: Por favor, substitua a bateria.
CONDIÇÃO 2
A. Abra a tampa do compartimento de bateria, caso a bateria
seja como mostrado na fig. 3
B. Instale a bateria nova posicionando um lado da bateria sob
o defletor e, em seguida, pressionando para baixo o outro lado.

fig.3

Indicação de Sobrecarga: A capacidade máxima de pesagem
está indicada no visor e no Manual que acompanha o produto.
Caso esse alerta apareça no visor, por favor, desça da
plataforma para evitar danos ao produto.

Re-pesagem:: Se a indicação “C” aparecer no visor, durante a
pesagem, o processo de pesagem não se completou. Por favor,
desça da plataforma e reinicie os procedimentos para uma nova
pesagem.

GARANTIA
BALANÇA DIGITAL
1. Produto garantido pelo prazo de 01 (hum) ano à partir da data de
compra. A validade da garantia estará condicionada ¡a apresentação do
DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do
comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o
produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que
for solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto,
atos ou fatos provocados por mau funcionamento da BALANÇA
DIGITAL LIZZ e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias
contados à partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a
critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que
esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o preíodo de garantia
prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão
cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de
garantia.
7. Nãão sero trocados, em nenhuma hipótese, balanças que
apresentarem visor ou plataforma riscados ou danificados.
8. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território
nacional.
9. Haverá perda da garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
10. Em caso de mau funcionamento, verifique a bateria de alimentação
antes de acionar a garantia.
11. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma
adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.
SAC: atendimento1@lizz.com.br
Tel.: 11 5660.2600

