Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao
produto em si.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede
de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a
Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Manual de Instruções

BALANÇA
ELETRÔNICA FITNESS
PBL791

TERMO DE GARANTIA

Parabéns
Você acaba de adquirir a balança PBL791.
Com sua nova PBL791, controlar seu peso de maneira fácil e precisa.
Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações
aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e
segura.
* * * Guarde este manual para consultas futuras. * * *

Prezado Consumidor:
O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura
ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia
contra qualquer defeito de material ou de fabricação
que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa)
dias mais (275(duzentos e setenta e cinco) dias, de
cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de
emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido
instalado e utilizado conforme orientações contidas no
Manual do Usuário e exclusivamente para uso
doméstico.
O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restringe
sua responsabilidade à substituição das peças
defeituosas desde que, a critério doe seu técnico
credenciado, se constatem falhas em condições
normais de uso.
NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas
(quando fornecidas), cabos de ligação (cortados,
rompidos ou indevidamente isolados) e conectores
danificados no ato da instalação do aparelho;
2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos
para conserto e/ou instalação e atendimento em
domicílio;
3 – O atendimento em cidades que não possuam
serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de
transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de
total responsabilidade do consumidor.
O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX
DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:
1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por
queda, acidentes, agentes da natureza;
2 – Se for usado em desacordo com o manual de
usuário;

3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
4 – Em caso de flutuações excessivas de energia
elétrica;
5 – Em caso de uso comercial/profissional;
6 - Se forem utilizadas peças não originais;
7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
8 - Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da
apresentação desta;
9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de
violação, ajuste ou conserto por pessoa não
credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LENOXX.
10 – Se o produto adquirido provier de venda no
estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de
Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior
ao praticado pelo mercado;
10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não
nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer
acessórios.
11 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos
a quebra, como itens fabricados em material plástico
ou vidro.
O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX obriga-se
a prestar os serviços acima referidos somente nas
localidades onde mantiver oficinas de serviços,
próprias ou especificamente autorizadas, para atender
este aparelho. O proprietário-consumidor será,
portanto, o único responsável pelas despesas e risco
de transporte deste aparelho à oficina autorizada
LENOXX mais próxima (Ida e Volta).
NOTA – A LENOXX se isenta de qualquer
responsabilidade decorrente da aquisição da chamada
garantida estendida perante qualquer
seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe
ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede
de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a
Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Recomendações e Avisos Importantes
Cuidados com o aparelho

DICAS DE SOLUÇÕES
DE PROBLEMAS
SOLUÇÕES
DE PROBLEMAS

PROBLEMA

Ÿ

POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

Display mostra palavra Bateria fraca
LO

Troque a bateria por uma
nova.

Display mostra palavra Sobrecarga
EEEE

Desça da balança e espere a
mesma zerar. Inicie novamente
a pesagem.
Verifique se a bateria do
produto está zerada. Troque
por uma nova
Leve o produto a um posto
autorizado Lenoxx

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Produto não liga

Sem bateria
Problema eletrônico

Display com todos os
dígitos acesos.

Pane no software da
balança.

Retire a bateria e a insira
novamente para reiniciar o
produto.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
Sempre limpe o produto após sua utilização.
Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perca de garantia e a Lenoxx se
eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
Esse produto é exclusivamente de uso doméstico e também não deve ser utilizado em hotéis e pousadas por seus
hospedes.
Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da
Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
Este aparelho desligará automaticamente após o uso.
Utilize o produto em local plano e seco.
Para evitar acidentes, nunca use o aparelho com os pés molhados; não molhe o produto e nem o mergulhe em
água ou outro tipo de líquido.
Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o
aparelho perto de substâncias inflamáveis.

Situações de Perigo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágue na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que
acarreta no risco de choques.
Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
Não coloque a balança sobre superfícies instáveis.
Não deixe nada pesado cair sobre a balança.

Aviso Importante
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e
animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas
ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Especificações
Capacidade máxima: 150 Kg, 330 Libras ou 23,5 ston
Peso mínimo: 2 kg
Graduação: 100g-100g ou 0.2 lb.
Unidades selecionáveis pelo usuário: kg / lb / st
Indicador de bateria fraca: LO
Indicador de sobrecarga: EEEE
Temperatura de operação 5 ℃ ~ 40 ℃
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Conheça o Produto

Utilizando sua Balança PBL791

Lado Frontral

Verifique se há espaço suficiente antes de montar o aparelho.
Retire o aparelho da embalagem e posicione no local desejado.
Posicione a balança sobre uma superfície plana, sólida e lisa.
Antes de utilizar sua balança certifique-se de que o aparelho encontra-se estável. Evite colocar a balança sobre tapetes ou
superfícies onduladas ou irregulares. Pisos irregulares podem afetar as leituras.
Para ligar o produto pela primeira vez, retire a tampa do compartimento da bateria e remova o isolante, puxando-o
delicadamente para ativar a bateria.
Feche e trave novamente o compartimento da bateria.
Selecionar a unidade de peso de sua preferência: st/kg/lb.
Para ligar seu aparelho, toque levemente a plataforma com o pé. Aguarde alguns segundo até aparecer 0.0.0.0.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dislpay

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Base

Retire sapatos, meias ou chinelo. Suba, com cuidado, na balança. Uma vez em pé sobre a balança, certifique-se de que os
pés estão separados e não se tocam.
Nunca pise na plataforma com os pés molhados para não escorregar.
Não se mova durante a medição, aguarde enquanto seu peso é calculado. Depois de alguns segundos o display digital irá
se apagar.

Ÿ

LadoTraseiro

Ÿ
Ÿ

RECOMENDAÇÕES
Remova as baterias da balança se esta não for ser utilizada por um longo período.
Ÿ
Pese-se sempre na mesma balança, colocada no mesmo local.
Ÿ
Este aparelho faz um arredondamento de 50 a 100g, para mais ou para menos. Se você fizer duas pesagens com valores
diferentes, seu peso deve ficar entre os dois pesos indicados.
Ÿ
Pese-se sempre sem roupas ou sapatos, antes das refeições e sempre no mesmo horário, de preferência após acordar.
Ÿ
Não guarde sua balança em posição vertical quando ela não estiver em uso, para não esgotar as baterias.
Ÿ

Tecla
Selecionadora
do Sistema de
Medição:
Kg/lb/st.

Compartimento
de bateria

Limpeza
Pé antiderrapante
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Este aparelho é dotado de:
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• Retorno automático ao ponto zero.
• Desligamento automático em 7 segundos.
• Sensores de carga de alta precisão.
• Plataforma de vidro temperado super-resistente.
• Fonte de alimentação: uma bateria de lítio de 3 V(CR2032).

Ÿ

Utilizando um pano levemente úmido, limpe a base da balança.
Nunca mergulhe o aparelho na água.
Não permita que água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
Não utilize agentes limpadores químicos.
Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
Usar um tecido seco e macio para limpar a balança. Se necessário, use um tecido levemente umedecido com
detergente neutro para limpá-la. Sempre seque-a imediatamente após a limpeza
Sempre armazene o aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de
poeira e umidade.
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