
GARANTIA DE UM ANO

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
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Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER

Visite nosso site:

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
1-Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições 
legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste 
aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, 
contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. 
2-A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças 
que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a 
vigência da garantia.
3-A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os 
remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas 
autorizadas Black&Decker.
  3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black&Decker  
e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que 
atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker  e 
estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios 
aprovados pela própria Black&Decker . 
  3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela 
Black&Decker  e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os 
profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker , que sobre 
eles não tem nenhuma responsabilidade.
4-O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas 
despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica 
autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a Black&Decker pelos riscos de transporte.
5-A Black&Decker  do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as 
características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6-Produto exclusivo para uso doméstico.
Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível 
da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será 
recolhida. 
Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas 
Autorizadas Black&Decker.
HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA
1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes 
hipóteses:
 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das 
especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
 1.2 A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante 
de acidente, de uso abusivo,  impróprio ou sujeito a flutuações excessivas ou ainda se apresentar 
sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker. 
 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, 
ou acessórios não recomendados pela Black&Decker .
 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica 
autorizada Black&Decker . 
 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência 
do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada 
Black&Decker.
A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados 
para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou 
consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua 
localidade.

BCINOXT - Balança de cozinha

Manual de Instruções

Leia as instruções antes de usar o produto
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BALANÇA BCINOXT

COMO UTILIZAR A BALANÇA BCINOXT

LIMPEZA  E MANUTENÇÃO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

A balança BCINOXT é prática, moderna  de fácil manuseio e irá auxiliar o seu dia a dia. 
Possui visor digital e função tara, que pode descontar o peso do recipiente. Com 
desligamento automático e plataforma de inox, oferece com modernidade a praticidade 
que você precisa!

1. Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. 
Verifique se existem peças partidas, botões danificados ou quaisquer outros problemas 
que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma 
assistência técnica autorizada Black&Decker.
4. Não remova nem troque as peças por outras que não estejam especificadas nesse 
manual.
5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que 
não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. 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.
7. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
8. Não deixe o produto exposto as variações climaticas como sol, chuva e outros 
intempéries.
10. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho podem causar 
acidentes.
11. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela 
Black&Decker.
12. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma 
assistência técnica autorizada Black&Decker.
13. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
14. Quando o produto não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
15. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. 
16. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode 
causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
17.Não sobrecarregue o aparelho. Ele foi projetado exclusivamente para uso doméstico, 
sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de 
garantia.  

CONHECENDO A BALANÇA  BCINOXT

Tigela (1)

Botão liga/desliga e 
Tara (5)

Visor
Digital (4)

Botão de seleção do 
modo de pesagem (3)

Plataforma 
de pesagem (2)

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - BATERIAS
As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem causar sérios 
riscos à saúde e ao meio ambiente. Nunca descarte suas pilhas e baterias em 
lixo doméstico comum. Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado 
Black&Decker que dará o destino adequado às mesmas.

 BCINOXT Capacidade 5 kg com graduação de 1g

1. Use uma bateria de lítio com 3 volts.
2. Retire o parafuso da tampa do compartimento da bateria na parte inferior
da escala e retire a tampa.
3. Coloque a nova bateria com o sinal "+" para cima no compartimento da bateria.
4. Recoloque a tampa do compartimento da bateria e parafuso.
5.Para ligar e desligar a balança pressione o botão(5)         .      . Após 2 minutos sem uso 
a balança  desliga automaticamente.
6.A função "TARA" permite a exclusão do peso do recipiente, para pesar somente os 
ingredientes dentro do recipiente. Coloque a tigela (1), vazia sobre a balança e pressione o 
botão(5)         , até o visor mostrar o número zero, para que o peso da tigela seja 
subtraído da pesagem.
7. Aperte o botão (3) “UNIT” até aparecer a unidade de medida pretendida no visor.  
Selecione gramas (g) ou libras(lb). A unidade de peso pode ser alterada a qualquer 
momento durante a utilização.
8.Para pesar coloque a balança em uma superfície plana. Coloque o ingrediente a ser 
pesado no meio da plataforma da balança (2), o visor irá mostrar o peso exato.
9.Se o peso exceder a capacidade máxima da balança, o visor mostrará “O-Ld”. Para 
evitar danos ao aparelho, retire imediatamente o peso da balança.

Antes de usar a balança BCINOXT , leia atentamente a todas as instruções.
Mantenha este manual guardado para referências futuras.

Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

1-Antes de efetuar a limpeza e manutenção da balança, desligue-a.

2-Para limpar a balança, utilize apenas um pano macio e levemente umedecido em água.

3-Não utilize nenhum detergente abrasivo ou com base solvente.

4-Lave a tigela com água e detergente neutro. Seque-a bem.
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