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 A Balança Safanelli Performance foi desenvolvida apenas para uso pessoal.

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

 Não mergulhe a sua Balança Safanelli Performance na água.
Se necessário limpe a sua Balança Safanelli Performance 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.

“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.
 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.

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

 A Balança Safanelli Performance 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 Safanelli 
Performance afastada desses pontos se você notar irregularidades no display.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

2 ÍNDICE

1 PARABÉNS

3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

4 AVISOS GERAIS

 Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela 
ITC Elétrodomésticos Ltda.
 Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes 
mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

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

8 TERMO DE GARANTIA

 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.
 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 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);

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

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

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

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

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

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

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

- A instalação do produto é por conta do consumidor;

OBSERVAÇÕES

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

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

- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo 
Consumidor;

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

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

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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5 INSTRUÇÕES DE USO

UNIDADE - kg (Quilogramas) | lb (Libras) | st: lb (Massa: Libras).

• Pegue a bateria CR2032 e insira no compartimento na parte 
traseira da sua Balança Safanelli Performance. Então, com a Balança 
ligada, você poderá selecionar a unidade de medida desejada, 
pressionando o botão próximo as palavras:

• A sua Balança Safanelli Performance funciona com uma bateria 
tipo CR2032 de 3 V (Incluída).

• Posicione a Balança Safanelli Performance na posição horizontal, 
em uma superfície rígida.

• Mantenha todos os sacos plásticos e componentes da embalagem 
fora do alcance de crianças. Eles são potencialmente perigosos.

• Não pule sob a Balança.

• Não utilize a Balança sobre carpetes ou outras superfícies 
maleáveis, pois a medida de peso pode apresentar erro.

• Tenha em mente a certeza de que a superfície na qual você irá 
utilizar a sua Balança está seca, evitando escorregões.

•  É  sempre  recomendado que você meça seu  peso , 
preferencialmente antes do café da manhã.

• A Balança Safanelli Performance se auto-desligará em alguns 
segundos após utilizada.

• Leia atentamente as instruções antes de utilizar a sua Balança 
Safanelli Performance pela primeira vez e guarde em local de fácil 
acesso para futuras consultas.

IMPORTANTE

- Substitua a bateria e atente ao símbolo que deverá estar visível, 
uma vez que a bateria já foi substituída.

- Se “EEEE” for exibido no display, significa que o peso máximo da 
balança foi excedido.

- Se “Err” for exibido no display, significa que houve um erro com 
os resultados de água e gordura no corpo.

- Você deve proceder com a mudança da bateria quando o 
símbolo “Lo“ for exibido no display. Para realizar a troca, abra a 
tampa localizada na parte de trás da balança e substitua a bateria.

- Descarte as baterias em pontos de coleta especial, destinados 
para descarte de baterias gastas.

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

- Descarte a bateria de acordo com o regulamento de lixo local.

PROTEGENDO O MEIO-AMBIENTE
- Descarte o produto inoperante de acordo com o regulamento 
de lixo local.

GORDURA DO CORPO
ÁGUA DO CORPO

ABAIXO
DO PESO

SAUDÁVEL OBESOACIMA
DO PESO

4. Suba na balança descalço, sem sapatos e sem meia (o pé precisa 
estar em contato direto com a balança).

1. Retire a película da balança.
2. Insira o perfil do usuário através botões “set” para cima e para 
baixo com as informações.

5. Aguarde até que processe as informações indicando os % de 
água, ósseo, massa e músculo.
6. O Resultado será repetido, então podes sair da balança para conferir.

3. Vai aparecer no visor, as informações conforme foram configuradas.

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA BALANÇA

ATENÇÃO
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6 CONFIGURANDO DADOS PESSOAIS 7 MEDINDO SEU PESO

• Pressione e solte o botão “SET” e aguarde aparecer os dígitos 
“0.0” no display.

• Posicione-se corretamente sobre a Balança colocando 
lentamente um pé na plataforma, então coloque o outro.
 Permaneça por alguns segundos até que seu peso apareça 
piscando no display e então para de piscar.

• Suba na Balança Safanelli Performance e permaneça. Primeiro 
seu peso irá aparecer piscando no display.

MEDINDO O PESO E O PERCENTUAL DE GORDURA

• Pressione e solte o botão “SET” e aguarde pelos dígitos “0.0” 
aparecerem no display.

• Uma vez que os dados foram inseridos na memória, para obter 
os seu percentual de água e gordura no corpo, siga esses passos:

Pressione “SET” novamente, e utilize os botões “     “ ou  “     “ 
pressionando até que o número da memória apareça no display. 
Aguarde até que os dígitos “0.0” apareçam na tela.

Aguarde alguns segundos, então seu percentual de gordura irá 
aparecer próximo ao símbolo “      ” com uma das seguintes 
indicações:

• Para inserir os dados na memória, siga os passos abaixo:

• A Balança Safanelli Performance possui uma função opcional de 
peso e busca pelo seu percentual de água e gordura no corpo, 
para isso, é necessário que primeiramente você insira e programe 
na memória os seguintes dados: Sexo, idade e peso. A Balança 
Safanelli Performance possui memória com capacidade para 
armazenar dados de 10 pessoas.

• Usando os mesmo botões “     “ ou “     “, selecione a idade 
aumentando ou diminuindo os números e pressione “SET” para 
memorizar. Irá piscar na tela uma certa altura em centímetros 
(cm) ou pés e polegadas, dependendo da sua escolha de peso em 
Quilogramas (kg), Libras (lb) ou Massa: Libras (st:lb)

• Os dados da primeira pessoa já estão memorizados. Aguarde 
pelos dígitos “0.0” aparecerem no display e então a sua Balança 
Safanelli Performance irá desligar automaticamente.

• Pressione o botão “SET” e aguarde até que o display mostre 
“0.0”. Pressione “SET” novamente, uma das memórias 
programadas entre 1 e 10 irá aparecer piscando no display, assim 
como o símbolo que homem ou mulher e a palavra “USER” irá 
aparecer no display. Próximo passo, utilizando os botões de 
configuração “     “ ou “     “ selecione “01” e insira os seus dados e 
pressione “SET” para salvar. O símbolo de um homem ou mulher 
irá aparecer piscando. 

• Repita todo o processo para memorizar os dados de outras 
pessoas que irão utilizar a balança.

• Os percentuais de água e gordura no corpo pertecem a alguns 
parâmetros padrão e são exibidos no display seguindo os dados 
inseridos e o resultado da medida do peso.

• Ambos os percentuais e o resultado de peso irão variar e em 
seguida a balança irá desligar automaticamente. As tabelas 
adjuntas ao produto irão dar orientação de percentual de água e 
gordura no corpo.

    Em seguida o percentual de água no corpo irá aparecer com o 
símbolo “     ”.

UNDERFAT (Abaixo do peso)

HEALTHY (Saudável)

OVERFAT (Acima do peso)

-

++

0

+

OBESE (Obeso)


