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2 ÍNDICE

1 PARABÉNS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou 
utilizar seu produto. 

 A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de 
seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho”. Este aparelho não se destina à utilização 
por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 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.

A Balança Safanelli foi desenvolvida apenas para uso pessoal.

 A Balança Digital Fitness se trata de um instrumento eletrônico sensível. 
Alguns Eletrodomésticos de alta frequência como celulares, rádios, controles 
remotos e micro-ondas, podem causar interferências na Balança quando 
utilizada muito próxima deles. Mantenha a sua Balança Digital afastada desses 
pontos se você notar irregularidades no display.

 Não mergulhe a sua Balança Digital Fitness na água. Se necessário limpe a 
Balança com um pano úmido.

 Quando realizar a limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos, assim 
como palha de aço, que podem deteriorar as faces da sua Balança Safanelli.

4 AVISOS GERAIS

ITC Elétrodomésticos Ltda.
Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela 

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes 
mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403
Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726
E-mail: assistencia@itceletro.com.br

               Esse produto é de uso doméstico (não profissional), designado
                                     para  uso pessoal e sem fins de diagnósticos médico, hospitais, instalações
                                     médicas e uso comercial ou industrial.

   ALERTA:
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5 CARACTERÍSTICAS DA BALANÇA

BALANÇA DIGITAL FITNESS

Tela LCD 74x30  fácil de  ler com luz de fundo

Tecnologia instantânea "step-on"

Plataforma de vidro temperada de placa de segurança

Fonte de alimentação: PILHAS AAA

Libra (lb) / Quilograma (kg) / pedra (st)
Escolha dos Modos de Pesagem:

Capacidade de peso: 396 lb  /  180 kg  /  28 st

Graduação: 0,2 lb  /  0,1 kg  /  0,01 st

Desligamento automático

Indicador de Sobrecarga

Reset automático zero

Plataforma grande

9 TERMO DE GARANTIA

 Os produtos Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos 
pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as 
disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos 
pelos postos de serviços credenciados Safanelli;

- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de 
assistência autorizado caso necessário;

 A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade 
relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços 
autorizados;

 A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste 
manual sem prévio aviso.

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual 
de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);

- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou 
acessórios não recomendados pela Safanelli;

 Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão 
autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria 
Safanelli. O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

 O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta 
garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da 
apresentação da nota fiscal de compra.

- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-
acondicionamento e uso inadequado;

- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de 
identificação do aparelho;

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo 
consumidor;

- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em 
garantia, são de responsabilidade do consumidor;

OBSERVAÇÕES

 Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver 
dúvidas.

GRUPOITC

0800 - 701 - 0726
 assistência@itceletro.com.br +55 47 98891-6403 

ITC Eletrodomésticos Ltda.
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000
Rua Emílio Manke Jr, nº 200  Beira Rio - Guaramirim - SC
Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726
fale.com@itceletro.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

N° OP:____________________

Nota fiscal n°: ______________ Data da compra: ___/___/___

N° Série:___________________

ANO

1

GARANTIA

1
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6 INDICAÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS

1. Use apenas Pilhas AAA.

3. Insira as pilhas corretamente, com as polaridades + (positivas) e - 
(negativas) que correspondam às polaridades indicadas no 
compartimento da bateria.

4. Armazene as pilhas não usadas em suas embalagens e longe de 
objetos metálicos que possam causar um curto-circuito.

5. Remova as pilhas gastas da balança imediatamente.

2. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está seguro.

8. Procure orientação médica se você acredita que uma pilhas foi 
engolida.

6. Remova as pilhas das balanças se elas não forem usadas por um 
período prolongado de  tempo.

9. Nunca descarte as pilhas no fogo.

7. Mantenha as pilhas soltas longe de crianças pequenas.

6. Evite impactos excessivos ou vibrações na unidade.

1. Coloque sua balança em uma superfície plana e dura. Pisos carpetes 
ou irregulares podem afetar a precisão da medição.

2. A superfície da balança será escorregadia se molhada. Mantenha-o 
seco.

3. Limpe depois de usar com um pano levemente úmido, não use 
solventes ou mergulhe a balança na água.

4. Evite sobrecarregar a balança, pois isso pode causar danos 
permanentes.

5. Não armazene a balança em uma posição vertical, pois isso irá drenar 
a bateria.

7 INDICAÇÕES DE CUIDADOS

A Balança Digital Fitness é apenas um produto de uso doméstico e não 
se destina a servir como um substituto para o consultório de um médico 
ou profissional médico. Não utilize este dispositivo para diagnóstico ou 
tratamento de qualquer problema de saúde ou doença. Não é um 
dispositivo médico.

USO PRETENTIDO

2. Coloque a balança em uma superfície firme, plana e uniforme para 
garantir a precisão.

4. Uma vez que seu peso é exibido na tela de exibição, a medição será 
automaticamente desligada após 6 segundos.

1. Selecione o modo de pesagem utilizando o interruptor (kg/lb/st) 
localizado na parte de trás da escala.

3. Pise na balança, posicionando os pés uniformemente na plataforma.

8 INSTRUÇÕES DE USO

• Descarte as pilhas de acordo com o regulamento de lixo local.

• Nunca descarte o produto junto a lixeiras normais, assim você irá 
auxiliar na melhoria do meio ambiente. 

• Descarte as pilhas em pontos de coleta especial, destinados para 
descarte de pilhas gastas.

 • Descarte o produto inoperante de acordo com o regulamento de lixo 
local.

PROTEGENDO O MEIO-AMBIENTE

INDICADOR DE BATERIA FRACA

Quando "LO" é exibido na tela LCD, você deve instalar uma nova bateria.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Quando "ERR" é exibido na tela LCD, indica que o peso máximo foi excedido.


