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Apresentação:  

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic! 

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para 

proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz. 

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até 

produtos de higiene e fitness. 

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e 

de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido. 

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!  

 

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para 

operação e conservação do seu produto. 

1. CUIDADOS 

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil. 

Não desmonte sua balança. Se houver necessidade de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” 

deste manual. 

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se necessário, substitua-

a. Para outros problemas, entre em contato com a empresa por telefone ou e-mail ou site. 

- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro. 
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2. LIMPEZA 

 

Não exponha o aparelho a produtos químicos fortes tais como gasolina, detergentes, acetona, uma 

vez que eles podem danificar a vedação, caixa e acabamento do aparelho. 

Use um pano macio e umedecido em álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície da balança. Não 

use sabão nem detergentes. Não molhe a balança e evite o frio ou calor extremo. 

Este produto não é à prova d’água. 

3. FUNCIONAMENTO  

 

- Encontre o compartimento de pilhas na parte de trás da balança, abra a tampa, instale as pilhas no 

compartimento e feche-o.  

- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana. Chão limpo é o mais indicado. 

- Pise diretamente na balança e o peso será exibido. 

- Fique parado sobre a plataforma de vidro. Durante a pesagem, a indicação ficará piscando no visor. 

Espere até as indicações pararem de piscar. Seu peso será exibido por aproximadamente 10 segundos 

e, em seguida, a balança será desligada automaticamente. 

IMPORTANTE:  

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o 

aparelho.  

- Evite choques extremos (não deixe cair no chão). 

- Bateria com vazamento pode danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar 

o aparelho por longos períodos de tempo. 

- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos. 

- Este produto não é à prova d’água. 

- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e 

sem fins médicos. 

- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante 

não será responsável pelo uso indevido do aparelho.   

- A plataforma de vidro pode ficar muito escorregadia quando molhada, portanto 

certifique-se de que tanto o vidro quanto seus pés estejam secos antes de usar. 

- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule nem pise com 

força na balança e não tente desmontá-la. Manuseie com cuidado para evitar derrubá-

la ao movê-la. 
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4. AVISO 

- Para garantir a precisão, sugerimos que você se pese em um horário fixo todos os dias. 

- Troque a bateria quando "LO" aparecer no visor LCD, indicando que a bateria está fraca. 

 

- Se for exibido "----" no visor LCD indica sobrecarga. 

 

 

 

 5. ATENÇÃO  

 

- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro. 

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se for necessário, substitua-a por 

uma nova. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a 

empresa por telefone ou e-mail.  

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

- Principais características: 

1. Sistema com sensores de alta precisão 

2. Plataforma de vidro temperado 

3. Capacidade: 5 kg até 180 kg 

4. Divisão: 0,1 kg 

5. Visor LCD 

6. Liga automaticamente 

7. Zera automaticamente e Desliga automaticamente 

8. Indicação de bateria fraca e sobrecarga (EEEE) 

10. Alimentação: 2 pilhas AAA 

 

 

7.  TERMOS DE GARANTIA  

 

Garantia: 12 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro 

adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de 

garantia contratual, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado 

conforme orientações descritas no manual de instruções.  

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da 

existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do 

produto, será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente 
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informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e 

acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.  

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.  

A garantia perde o efeito caso:  

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual 

de instruções;  

- forem indicados sinais de violação e mau uso; 

- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou 

consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.  

 Este produto apresenta uma vida útil permanente, referente ao tempo médio de operação esperada     

para o mesmo. Pode ser usado para sempre se não estiver quebrado, basta trocar a bateria. 

 

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE 

PRODUTO.  

 

Atendimento ao consumidor: 

www.gruporelaxmedic.com.br 

suporte@gruporelaxmedic.com.br 

Tel.: (11) 3393-3688 


