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BALANÇA DIGITAL
SYNCRO GLASS

Estimado Cliente, 
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto Mallory. A tecnologia, design 
e funcionalidade, além de rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos 
produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A Mallory participa 
ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os matérias nas embalagens 
são recicláveis. Se desejar descarta-los poderá utilizar os coletores públicos destinados 
para cada tipo de material.

DESCRIÇÃO:

A - Plataforma
B - Visor LCD
C - Botão liga e desliga
D - Botão de ajuste
E - Botão de ajuste para aumentar
F - Botão de ajuste para baixar
G - Botão seletor de unidade de peso

H - Símbolos indicadores de sexo 
Masculino ou feminino. 
I - Símbolo indicador de idade
J - Símbolo de peso
L - Símbolo de gordura corporal
M - Símbolo de água corporal
N - Símbolo de quilogramas/ Libras
O - Tampa do compartimento da bateria
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MENSAGENS DE ERROS QUE PODEM APARECER NO VISOR DE SUA BALANÇA
• EEE significa que a capacidade do aparelho foi excedida.
• Er: erro na medição do índice de massa corporal.
• Lo: significa que é necessário substituir a bateria.
• A bateria poderá ser comprada em lojas especializadas.

MONTAGEM DA BATERIA
• Este aparelho apenas ser utilizado com o seguinte tipo de bateria ( 3V CR2032).
• Retirar a bateria se o produto ficar por longo período sem uso.
• Tempo da bateria irá variar de acordo com o uso do produto.

ADVERTÊNCIA: Durante o processo de manuseamento da bateria, não tocar simultanea-
mente nos dois polos da bateria, uma vez que isto provocaria uma descarga por parte da 
sua energia armazenada, afetando diretamente a vida útil da bateria.
• Retire a tampa do compartimento da bateria que fica na parte traseira de sua balança e 
insira a bateria como na figura indicativa 1 e 2.
• Caso sua balança não ligue o display certifique se de que a bateria está bem conectada. 
Se não funcionar, entrar em contato com a Assistência técnica Autorizada da Mallory.
• Não é possível acessar as funções programadas caso esteja em cima da balança.

NOTAS PRÉVIAS Á UTILIZAÇÃO.
• Preparar o aparelho consoante à função pretendida: 
• Função do seletor de unidades de peso Kg/Lb/ St: lb. Está localizada na parte traseira de 
sua balança. Como na figura abaixo.  (botão seletor de unidade de peso item G)
• Pressione o seletor de unidades de peso de acordo com a unidade de peso que você 
pretende trabalhar.



MODO DE USO
• Ao colocar a bateria no compartimento de bateria, vire 
o produto na posição de leitura do display. Faça todos os 
demais passos á seguir com a balança em suas mãos com 
o display em posição de leitura.

PASSO Á PASSO.
• PASSO 1: 
• Pressione o botão liga e desliga. Logo o display será 

iniciado. Espere o display zerar.
• Note que a balança possui desligamento automático e 

após 10 segundos sem uso ela desligará automaticamente.
• Antes de subir na balança você deverá estar descalço para 

que seus pés tenham contato com os fitilhos em inox na 
plataforma da balança.

• PASSO 2: 
•  Pressione o botão D como na figura abaixo.
Logo aparecerá o descritivo user que significa usuário 1, o 
display ficará piscando até que seja pressionado o botão D 
para selecionar.
•  Pressione mais uma vez o botão D para selecionar o usuário. Isto permitirá que suas 
informações fiquem gravadas no usuário 1.
• Aperte o botão D para selecionar o sexo (masculino ou feminino). O display com o 
símbolo de sexo ficará piscando até ser selecionado o sexo. Para alterar de masculino 
para feminino utilizar os botões E e F como na figura.
• Após escolher o sexo, pressione novamente o botão “D ” para selecionar a opção desejada.

• PASSO 3: 
• Após selecionar o sexo (masculino ou feminino) aparecerá o numeral 25 e logo abaixo a 
descrição “ Age”(idade), piscando até que seja selecionado a idade correta. ( A idade pode 
variar entre 10 anos á 80 anos de idade)
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• Para alterar a idade pressionar os botões E e F
• Após inserir a idade pressione novamente o botão “ D” para selecionar a idade desejada.

• 4 PASSO: 
• Após selecionar a idade o display ficará piscando com o 
numeral 165 , que indica a altura a ser selecionada da pessoa 
que estará se pesando.
(Altura varia de 1,00 m á 2,20m)
• Para alterar altura pressionar os botões E e F 
• Após inserir a altura pressione novamente o botão “ D” para 
selecionar a sua altura
• Coloque a balança no chão na posição de uso.

• 5 PASSO:
•  Subir na balança de preferência sem roupa e descalço para que a pesagem seja preci-
sa. Posicionar os pés sobre os fitilhos de aço inox.
• Não faça movimentos bruscos, aguarde enquanto a 
balança faz a pesagem. 
• Quando a balança começar a fazer o cálculo haverá ícones 
de carregamento das informações. Segure a balança com 
as mãos em posição de leitura e verifique os 
resultados.
• Logo em seguida a balança fará um calculo com as infor-
mações sobre, altura, idade, sexo e peso. Acompanhado de 
uma das seguintes indicações: 
• Underfat – Muito magro
• Healthy – Saudável   
• Overfat – Acima do peso ideal    
• Obese -  Obeso.
• No canto esquerdo do visor LCD aparecerá o símbolo de gordura corporal e o percentual 
de líquido corporal.

•  Símbolo de gordura corporal

A balança possui 10 memórias, ou seja 10 usuários diferentes poderão  utilizar e armaze-
nar seus perfis para as próximas pesagens.
A balança irá armazenar somente ( sexo, idade e altura)
Para acessar o perfil 1 cadastrado você deve seguir as instruções abaixo:
Ligue a balança pressionando o botão liga (item C), em seguida pressione o botão de 
ajustes (item D). O display piscará no ultimo perfil cadastrado. Você deverá pressionar 
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os botões de ajustes para aumentar e diminuir de acordo com o usuário. Exemplo: Se o 
último usuário foi o de n°10 e você quer acessar o usuário de n° 1, pressione o botão de 
ajuste para diminuir (item F) até o display mostrar o usuário n°1. Caso o display esteja 
mostrando o usuário n°1 e você precise utilizar o usuário de n° 10,  pressione o botão de 
ajuste para aumentar (item E),até o display mostrar o usuário de n°10.

IMPORTANTE:  
Esses resultados são apenas indicações gerais baseadas em médias estatísticas 
mundiais. Em nenhum caso constituem uma avaliação personalizada, uma conclusão 
definitiva ou uma diagnose do estado de saúde do individuo. Portanto, não devem servir 
como indicação exclusiva para qualquer tipo de tratamento ou regime, já que existem 
muitas outras variáveis envolvidas. Qualquer avaliação da saúse ou ação relacionada 
dever ser sempre indicada e acompanhada por um médico. Em caso de dúvida ou para 
maiores esclarecimentos, consulte o seu médico.

• Símbolo de líquido corporal.

• Esses resultados são apenas indicações gerais baseadas em médias estatísticas 

mundiais. Os percentuais de líquido corporal também  dizem respeito ás 

Massa corpórea

Líquido corpóreo



seguinte variaveis: altura, idade, sexo e peso.
• Em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos, consulte o seu médico.
Para selecionar outros usuários repetir o mesmo processo refazendo os cinco passos.

Mensagens especificas:
Tabela de medição deve ser utilizada como referência

IMPORTANTE:
• Este não é um produto médico nem de diagnose. Portanto, seus resultados ou a inter-
pretação dos mesmos não devem ser tomados como base ou guia para nenhum tipo de 
tratamento sem a intervenção de um médico.
• Este produto não é apto para pesagens nem intercâmbios comerciais.
• Portadores de marcapassos ou outros implantes médicos com componentes eletrônicos não 
deverão usar esta balança. O desempenho do implante poderá ser prejudicado ou ameaçado.
• Ao usar a balança deverá ser mantido distância  de aparelhos com um campo de  
eletromagnético elevado para evitar interferências.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (Inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e co-
nhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes á utilização do aparelho 
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.
• Guardar o aparelho fora do alcance de crianças e / ou pessoas incapacitadas.
• Este aparelho foi projetado unicamente para utilização doméstica, não para utilização 
profissional ou industrial.
• Não guardar o aparelho na vertical.
• Não derrubar a balança, utilizar sobre superfície horizontal, dura, rígida, plana  estável 
e sem vibrações, evitando qualquer contato com da área de pesagem com paredes ou 
outros objetos alheios á pesagem, caso contrário a balança não mostrará corretamente 
os dados referentes ao peso.
• Evitar impactos fortes, ou exceder a capacidade de pesagem do aparelho que é de 150kg.
• Capacidade de pesagem: Apartir de 3kg  até 150kg.



• A precisão de peso é de 100gr e com tolerância  de 5% para + ou para -.

PARA SUA SEGURANÇA.
• Para sua segurança, verificar se a plataforma da balança. Se o vidro estiver rachado ou 
partido, não utilizar o aparelho.
• A Plataforma de sua balança poderá ficar escorregadia se estiver úmida ou molha. Para 
sua segurança, antes de usar sua balança verificar se a plataforma está seca
LIMPEZA
• Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo bem em seguida.
• Não utilizar solventes, produtos com um fator Ph acído ou básico como a lixivia nem 
produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
• Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem coloque debaixo 
da torneira.
ECOLOGIA E RECICLAGEM
• Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num 
sistema de coleta, classificação e reciclagem. Caso deseje se desfazer 
deles, pode utilizar os contentores públicos apropriados  para cada tipo de 
material.
• O produto está isento de concentrações de substância que podem ser 
consideradas nocivas para o ambiente.
• Este produto contém baterias no seu interior, que devem ser retirados antes de descar-
tar o produto. Não se esqueça de depositar as pilhas/baterias em contentores específicos 
autorizados. Nunca jogue as pilhas ou baterias no fogo.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO SOLUCIONAR?

PROBLEMA MOTIVO SOLUÇÃO

O produto 
não funciona

• A bateria pode estar na 
posição incorreta.
•O interruptor (liga e desliga) 
pode não ter sido acionado.

•Certifique-se de que a bateria está na 
posição correta no compartimento de 
pilhas, como indicado 
neste manual.
•Pressione o 
interruptor novamente.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do 
número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada,  para ver 
os contatos acesse www.mallory.com.br , click na aba atendimento.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarda-lo para 
consultas futuras.



A não observação e cumprimento destas instruções podem resultar em um acidente.
• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

Restrições e advertências
•  Não utilize aparelhos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus 
componentes, principalmente nas partes elétricas.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.
• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capaci-
dades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência 
e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do 
aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não 
utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em 
seus componentes, principalmente nas partes elétricas. 
• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
• Nunca coloque em lugares altos, que possam ser puxados.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
• A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do 

manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de 
consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA
Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.
1. Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano1, a contar da data 

da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes 
da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as 
condições aqui especificadas. 

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser 
apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor 
transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre 
contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência 
técnica devidamente autorizado pela Mallory.

 
 

1. Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional 
oferecida pela Mallory.



4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de 
responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos

 autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução 

do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não 

terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência 

de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de 

segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas 

não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo esteja faltando ou 
seja caracterizado como não original.

4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, 
ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou 

manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

 





PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS 
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

OU LIGUE:

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)
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