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Certificado de garantia 
Modelo:_____________ Opcionais inclusos:_______________ Nro de série: _____________ 

Data da compra (consumidor final): ____/____/____  Nro da nota fiscal de venda:__________ 

Nome do comprador (consumidor final):_________________________________________________________________ 

CPF:______________________ Cidade: _____________________________ UF:_______ CEP: __________________ 

Este equipamento é garantido contra eventuais vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação, se consideradas as condições 
estabelecidas no Manual do Usuário, pelo período de 12 meses, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final e 
compreenderá a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de vícios de qualidade devidamente constatados como sendo 
de origem na fabricação. Tanto a constatação dos vícios de qualidade, como os reparos necessários serão providos por um 
ATAB ou ATAB AVANÇADO (Assistente Técnico Autorizado Balmak) que se encontre mais próximo do local de instalação do 
equipamento. 

Termos e condições
Tipo da Garantia 
GARANTIA TIPO BALCÃO! Caso o equipamento necessite de 
algum reparo durante o período de garantia, o consumidor 
final estará isento de quaisquer despesas com serviços (mão 
de obra) e materiais necessários ao perfeito funcionamento do 
equipamento, exceto despesas provenientes de transporte do 
mesmo, bem como deslocamentos técnicos. 
Uso da Garantia 
Para efeito de garantia, apresente o Certificado de 
Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra 
do equipamento contendo – obrigatoriamente – o número de 
série do produto adquirido, constante da nota fiscal de 
compra. Caso não conste, exija do vendedor para assegura o 
seu direito. 
A garantia fica automaticamente inválida se: 

• O equipamento não for instalado e utilizado conforme
as instruções contidas neste manual.

• O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou
agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à
rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos
e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu
interior, utilização em desacordo as instruções deste
manual ou ainda por alterações, modificações ou
consertos feitos por pessoas ou entidades não
credenciadas pela Balmak.

• Houver substituição de peças originais por não
originais (similares), incluindo a fonte externa
(conversor AC/DC).

• Houver remoção e/ou alteração do número de série
ou da placa de identificação, bem como lacre e selos
do IPEM e INMETRO, presentes no equipamento.

• Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de
Garantia ou espirada a vigência do período de
garantia.

A garantia não cobre: 
• Despesas com instalação do equipamento realizada

pela Balmak ou ATAB (Assistente Técnico Autorizado
Balmak).

• Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e
adaptações necessárias à preparação do local para a
instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica,
tomadas, cabos de comunicação, conectores,
suportes mecânicos, aterramento, etc.

• Reposição de peças pelo desgaste natural, como
teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem
como

a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as 
consequências advindas destas ocorrências. 
Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas 
em consequência de acidentes de transporte ou 
manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e 
efeitos de catástrofe da natureza. 

• Falhas no funcionamento do equipamento decorrentes
de problemas no abastecimento elétrico.

• Remoção, embalagem, transporte e seguro do
equipamento para conserto.

Despesas relativas ao atendimento no local de instalação do 
equipamento, tais como, transporte de ida e volta; deslocamento, 
tempo de viagem, refeições e estada do(s) técnico(s), acrescidas 
dos impostos incidentes e taxas de administração. 
Observações: 

• Em nenhum caso a Balmak poderá ser responsabilizada
por perda de produtividade ou dados, danos diretos ou
indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou
ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo
lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em
razão de lei ou acordo, a Balmak vier a ser
responsabilizada por danos causados ao cliente, o limite
global de tal responsabilidade será equivalente a 5%
do valor do equipamento, ou da parte do equipamento
que tiver causado o dano, à vista das características
especiais do fornecimento.

• A Balmak não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a
assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade
relativa à garantia de seus produtos além das aqui
explicitadas.

• Peças e/ou acessórios que forem substituídos em
garantia serão de propriedade da Balmak.

• Quando houver bateria interna, a garantia da bateria será
de 180 dias.

• Este Certificado de Garantia é válido para equipamentos
vendidos e instalados no território brasileiro.

• Em caso de necessidade de reparo, utilize apenas a
Rede de Suporte Técnico Autorizado Balmak. Encontre
nossos ATABs e ATABs AVANÇADOS no guia que
segue dentro da embalagem do produto, ou, em nosso
site através do menu suporte.

• Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia
deverão ser tratadas diretamente com a Balmak.

Declaro ter recebido todas as informações e conteúdos acima descritos. 

_______________________    __________________________   _____/_____/_____ 
         Assinatura Cliente                         Nome do Cliente                Data 

Balmak Indústria e Comércio Ltda 
CNPJ 66.835.281/0001-00 

0800 771 79 81 | cti@balmak.com.br 
www.balmak.com.br 



���� Características e especificações
• Auto ON (quando colocado 5Kg ou mais sobre a superficie)
• Auto OFF

• Sistema de pesagem através de sensores (4 células de carga) de alta precisão;
•
•

Capacidade Máxima: 200kg / 440lb / 31st

Capacidade Mínima: 5kg / 11lb / 0,78st

Divisão: 0.1kg / 0.2lb / 0.015st
• Plataforma em vidro temperado;

• Indicação de bateria fraca;

• Funcionamento com bateria: 1 bateria de lítio CR2032

• Display LCD

���� Instalando e/ou substituindo a bateria

•

•

A bateria de lítio CR0232 está localizada dentro da embalagem do equipamente, localize  a
tampa do suporte dabateria na parte de trás da balança;

Abra a tampa da bateria, instale-a dentro do suporte (certifique-se o polo positivo da balança
está virado para cima).

� Instruções de operação
• Posicione a balança sobre piso firme, liso e plano;
• Suba na balança. Mantenha-se firme e equilibrado sobre a plataforma. O visor mostrará o

seu peso.
• Em ausência de uso, a balança será desligada.

� Informações importantes
• Você deve colocar a balança em superfície plana e limpa antes de usar. Não utilize a

balança sobre tapete ou carpete.

• Não coloque a balança em piso molhado, muito quente ou superfícies extremamente frias

• Para assegurar precisão na pesagem, após mudar a balança de local, primeiro ligue-a e

permita que ela se desligue automaticamente para o ajuste de zero. Caso contrário, a

balança poderá apresentar irregularidade nos resultados de pesagem.

• Não submergir o produto;
• Utilize pano macio com álcool para limpar a superfície. Evite o uso de sabões e outros

produtos químicos

• Somente para uso doméstico. Não é aconselhado para uso profissional. Instrumento não

submetido a aprovação/verificação metrológica. Não legal para uso no comércio. Não

legal para prática médica. Conforme Portaria INMETRO 236/94. A balança poderá
apresentar variação aproximada de até 5% para mais ou para menos na pesagem e nas
análises corporais (caso possua).

• Verifique o mau funcionamento da bateria da balança. Se necessário, instale nova

bateria. Para outros problemas, entre em contato a assistência técnica mais próxima ou
diretamente com a fábrica através do e-mail e telefone para contato.

•



Produto fabricado na China 

Importado e distribuído por Balmak Indústria e Comércio Ltda 

Rua Antonio João Abdalla, 97 – Cidade Industrial 

Santa Bárbara d’Oeste – SP – Cep. 13.456-168 

Webpage: www.balmak.com.br – Tel/Fax: (19) 3026-1229 

Contato com CTI (Centro Técnico Integrado) através do telefone 0800 771 7981 

ou ainda  através do e-mail l cti@balmak.com.br 
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