
 
 

BALANÇA 'STEPON'  
COM VOZ INCLUÍDA 

 
 

MANUAL DO UTILIZADOR 
 

  



AVISO 
Por favor não use esta balança numa superfície 
molhada ou escorregadia devido ao risco de queda. 
 
CARACTERÍSTICAS 

● Peso máximo: 200 kg 
● Divisões da escala: 0.1 kg 
● Unidade: KG 
● Dimensões do visor LCD: 100x50 mm 
● Dimensões do aparelho: 360x300x31 mm 
● Temperatura de utilização: 0-35℃ 
● Corrente Eléctrica: ≤10uA 
● Pilhas: 4 x AAA 

 
PILHAS 
4 x AAA (1.5 V). Verifique a posição “+”/”-” das pilhas 
para se certificar que estão instaladas correctamente. 
 
UTILIZAÇÃO 

1. Antes da primeira utilização, recomendamos que 
faça o “reset” da balança para “0”. 

2. Suba para cima da balança e ela vai 
automaticamente ligar-se. 

3. Agora pode ficar na balança para se pesar, e o 
aparelho irá dizer “O SEU PESO É **.* KG”. 

4. A balança irá desligar-se automaticamente ao 
fim de alguns segundos sem utilização.  

 
  



MUDANÇA DE IDIOMA 
As balanças estão equipadas com os seguintes 
idiomas: Letão, Lituano, Estónio, Russo e Português.  
O idioma pré-definido da balança é o Letão. Para 
mudar de língua, prima o botão na parte de trás da 
balança. 
 
LIGAR/DESLIGAR A VOZ 
Para desligar a voz, prima e mantenha premido o 
botão na parte de trás da balança. Irá ouvir um “bip” e 
a balança irá desligar-se. Agora a voz estará 
desligada. Para voltar a ligar a voz, prima e mantenha 
premido o botão na parte de trás da balança. Irá ouvir 
um “bip” e a balança irá desligar-se. Agora a voz 
estará de novo ligada. 
 
INDICADOR 
A mensagem “Err” indica que a balança está em 
sobrecarga; por favor saia de cima da balança para 
evitar danos. O visor apresenta esse aviso se o peso 
estiver acima da capacidade máxima. 
 
INDICADOR DE FALTA DE ENERGIA 
A mensagem “Lo” indica que a balança está com 
pouca energia, por favor substitua atempadamente as 
pilhas. 
 
 
  



SUGESTÕES DE USO E MANUTENÇÃO 
1. Por favor coloque a balança numa superfície 

sólida e plana para garantir a sua precisão. Não 
a utilize em cima de uma carpete, por exemplo. 

2. Note que é possível que haja variações de 
valores dentro da tolerância, uma vez que a 
balança não está calibrada para o uso médico 
profissional. 

3. Limpe a balança com um pano húmido e 
mantenha-a seca. Não use detergentes 
abrasivos ou solventes químicos. 

4. Não coloque nada em cima da balança quando 
ela não está a ser usada. Isso faz com que 
continue a gastar energia. 

5. Se a balança parar de funcionar, verifique o 
estado das pilhas. 

6. Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por 
um conjunto novo de pilhas. Se alguma delas 
estiver com a polaridade trocada, coloque-a de 
forma correcta. 

7. Mantenha a superfície da balança seca e evite 
lavá-la com água, para impedir que esta entre 
para dentro dos circuitos e os danifique. 

8. Por favor não esmague a balança nem a deixe 
cair de sítios altos.  

9. Remova as pilhas se a balança não for utilizada 
durante um período longo. 

10. Esta balança é apenas para uso pessoal. Não a 
utilize para fins comerciais ou industriais. 

 



O distribuidor das balanças "STEPON" em Portugal é 
SERTEC – Tecnologia Acessível 
 
SERTEC – Tecnologia Acessível  
Telefone: (+351) 219 435 183 ou 930 553 007 
E-mail: info@sertec.pt 
Website: www.sertec.pt 
Morada: Rua Combatentes da Grande Guerra 51-B, 
1885-024 Moscavide, Portugal 
 
Para estar a par de novidades, siga-nos em 
facebook.com/electrosertec 
 
 

 




