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 INTRODUÇÃO                                                              
Agradecemos a sua escolha. Esta Balança de Cozinha HOFFEN 
ref. BCBC-H051 irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia este manual 
de instruções antes de o colocar em funcionamento, para que 
possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para consulta futura.

 AVISOS DE SEGURANÇA                                                 

• ESTE APARELHO DESTINA-SE 
EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO 
DOMÉSTICA! SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO 
NO INTERIOR DA HABITAÇÃO.

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, incêndio 
ou danos, quando utilizar aparelhos elétricos deve 
seguir precauções de segurança básicas, incluindo 
as seguintes:

 Segurança elétrica 
• De forma a evitar danos no aparelho, certifique-

se que nenhum tipo de líquido entra em 
contacto com as partes elétricas. Não utilize o 
aparelho no exterior e mantenha-o afastado de 
fontes diretas ou indiretas de água. No caso de 
derrame de qualquer líquido sobre as partes 
elétricas, desligue o aparelho e dirija-se à loja 
onde o adquiriu ou a um técnico qualificado 
para reparação.
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 Utilizadores 
• Não é recomendada a utilização deste 

aparelho por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou sem experiência e conhecimento 
para o seu manuseamento, a menos que, 
aquando da utilização, lhes seja dada supervisão 
e instruções acerca da utilização do aparelho 
pela pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças desconhecem os danos que podem 
ser causados por aparelhos elétricos, e devem 
ser sempre supervisionadas por forma a garantir 
que não brincam com o aparelho. 

• Este aparelho não é um brinquedo, como tal, 
deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Segurança pessoal 
• Após desembalar o aparelho, certifique-se que 

não está danificado e que não falta nenhuma 
peça. Em caso de dúvida contacte a loja 
onde adquiriu o aparelho. Todo o conteúdo 
da embalagem, como por exemplo, sacos de 
plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido 
fora do alcance das crianças, pois pode ser 
perigoso e causar asfixia.

• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo 
de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
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com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança e invalidar os 
termos da garantia. Somente pessoal técnico, 
devidamente qualificado, pode efetuar qualquer 
tipo de reparação neste aparelho.

• O aparelho não apresenta quaisquer 
componentes que possam ser reparados pelo 
utilizador. Qualquer tipo de reparação deverá 
ser realizado por pessoal técnico, devidamente 
qualificado. Assegure-se que somente são 
usadas peças novas e recomendadas. 

 Utilização 
• A capacidade máxima de pesagem é de 5 kg. 

Não sobrecarregue o aparelho para além dos 5 
kg sob risco de danos e possível avaria. 

• Este aparelho foi concebido apenas para uso 
doméstico. Qualquer outro uso, nomeadamente 
comercial ou médico, será considerado impróprio. 
O fabricante não pode ser responsabilizado por 
nenhum dano resultante do uso impróprio do 
aparelho.

• Utilize o aparelho somente sobre superfícies 
estáveis, planas e protegidas de impactos. 
Colocar a balança sobre uma superfície dura e 
plana irá garantir maior precisão e consistência.

• Não é recomendada a instalação da balança 
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nos seguintes locais: superfícies inclinadas ou 
instáveis; locais que sofram forte interferência 
de campos eletromagnéticos; locais com 
vibração, rotação e equipamentos móveis; 
locais com correntes de ar e grandes variações 
de temperatura.

• Nunca proceda à limpeza do aparelho com 
detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, 
álcool ou solventes.

• A balança é um instrumento eletrónico e nunca 
deve ser submersa em água.

• Este aparelho é um instrumento eletrónico 
de precisão altamente sensível. Mantenha-o 
afastado de aparelhos de alta frequência pois 
poderão causar interferências. Caso detete 
mau funcionamento por interferências, afaste 
o aparelho dessa zona ou desligue o aparelho 
que está a afetar o seu funcionamento.

 Pilhas 
• ATENÇÃO: Contém duas pilha que pode causar 

queimaduras graves por ingestão, resultando 
potencialmente em sangramento interno ou 
morte. Manter fora da vista e fora do alcance 
de crianças pequenas e garantir compartimento 
da bateria está sempre devidamente fechado.

• Sempre que introduzir as pilhas no aparelho, 
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certifique-se que mantém as mãos secas.

• Insira as 2 pilhas tipo AAA no compartimento 
para pilhas, respeitando a polaridade.

• As pilhas só podem ser substituídas por pilhas 
do mesmo tipo ou de tipo equivalente. 

• Retire as pilhas do aparelho quando não for 
utilizado por um longo período de tempo e 
armazene-as num local seco e fresco.

• PERIGO DE EXPLOSÃO! As pilhas não 
podem ser recarregadas ou reativadas através 
de outros meios, desmontadas, atiradas para o 
fogo ou ligadas em curto-circuito.

• Retire as pilhas gastas imediatamente do 
aparelho, pois podem verter e causar danos.

• AVISO: As pilhas podem representar perigo de 
vida se forem ingeridas. Por isso, mantenha as 
pilhas fora do alcance das crianças. Caso tenha 
sido engolida uma pilha, é necessário chamar 
imediatamente a assistência médica.

• Não exponha as pilhas a condições extremas, 
não as solde, não as coloque sobre fontes de 
calor, nem as exponha à luz solar direta, pois 
estas condições propiciam danos nas mesmas.

• Caso verifique que a pilha derrama ácido, evite o 
contacto com a pele, olhos e mucosas. Em caso 
de contacto com o ácido, lave imediatamente 
zona atingida com água abundante e dirija-se 
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a um médico.
• Verifique a pilha regularmente. Uma pilha 

vertida pode danificar o aparelho.
• Se a pilha verter líquido, utilize luvas de 

proteção. Limpe o compartimento para a pilha 
e os contactos com um pano seco.

• Após a utilização, a pilha deve ser eliminada de 
forma adequada.

 Cuidados e manutenção  
• A utilização do aparelho deve estar de acordo com 

as instruções fornecidas neste manual. Alterações 
ou modificações não aprovadas pela HOFFEN 
provocarão a anulação da garantia do produto 
para o utilizador.

• Não submeta a balança a choques fortes, como 
deixar a unidade cair.

• Não mergulhe o aparelho ou qualquer um de seus 
componentes na água.

• Mantenha sempre a balança na posição horizontal.
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                   

A

TARA

PESO g/kg

VOLUME ml
VOLUME fl’oz

PESO lb’oz

ZERO

VALOR 
NEGATIVO

MODO

B C

DE

(Parte de trás da balança)

Descrição do mostrador LCD
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 DESCRIÇÃO GERAL                                               
Aparelho:
A. Plataforma em bambu
B. Compartimento das pilhas
C. Mostrador LCD
D. Botão ligar/desligar, repor a zero (ZERO ) e tara (TARE)
E. Botão MODE seletor da unidade de medida (g/ml/fl’oz/lb/st) 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                    
Capacidade máxima: 5 kg / 11 lb 
Graduação: 1 g / 0.1 oz
Tamanho do visor de LCD: 66 x 29 mm
Unidades de medida: g / lb:oz (peso) / ml / fl’oz (volume) (convertíveis)
Alimentação: 2 pilhas tipo AAA (incluídas)
Indicação de sobrecarga: Err
Indicação de pilha fraca: Lo

 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                
 Antes da utilização 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi retirado 
antes de utilizar o aparelho, incluído autocolantes ou plásticos.

• Coloque a balança sobre uma superfície plana, estável e 
preferencialmente dura.

• Tenha especial atenção para que não existam quaisquer objetos 
estranhos colocados por baixo da balança.

Pesagem em g

Volume de leite

 Volume de água
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 Instalação/substituição da pilha 

 � A balança vem equipada de fábrica com 2 pilhas tipo AAA que 
vêm isoladas com uma película plástica para preservar.

• Antes de utilizar a balança pela primeira vez, remova a película de 
isolamento das pilhas, puxando-a para fora.

 � Para substituir as pilhas gastas:

• Abra o compartimento das pilhas (B) existente na parte de baixo do 
aparelho e desencaixe as pilhas gastas.

• Insira as novas pilhas observando a polaridade.
• Feche devidamente o compartimento. 

 Seleção da unidade de medida 

• Ligue a balança no botão ligar/desligar (E) e pressione o botão seletor 
da unidade de medida (g/ml/fl’oz/lb/st) (E) para selecionar os sistema 
de pesagem pretendido conforme descrito na imagem abaixo.

 � Observação: o sistema de escala unitário depende do destino de 
vendas ou da exigência do distribuidor.

• A balança pode ser convertida g / ml / fl’oz / lb:oz.
• A unidade de medida selecionada será ativada quando a balança for 

ligada novamente.
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 Funcionamento - pesagem normal (g / lb:oz)

• Coloque a balança sobre uma superfície plana, estável e 
preferencialmente dura, certificando-se que não existem objetos 
estranhos entre a balança e a superfície onde está colocada.

• Coloque a taça (caso seja utilizada) sobre 
a plataforma (A) antes de ligar a balança.

• Pressione o botão  (D) para ligar a 

balança.

• Aguarde que o mostrador LCD (C) dê a 
indicação de “0” (Zero).

• Pressione o botão MODE (E) para 
selecionar o modo de pesagem.

• Coloque o que pretende pesar sobre a 
plataforma (A). O mostrador LCD (C) dará 
a leitura do peso.

• Caso o que pretende pesar seja água ou 
leite, pressione o botão MODE (E) para 
selecionar o modo de volume e verifique 
no mostrador (C) a indicação de volume 
apresentada.
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Funcionamento - indicação do volume (ml / fl:oz)

• Coloque a balança sobre uma superfície plana, estável e 
preferencialmente dura, certificando-se que 
não existem objetos estranhos entre a balança 
e a superfície onde está colocada.

• Pressione o botão  (D) para ligar a 
balança.

• Aguarde que o mostrador LCD (C) mostre 
a indicação de “0” (Zero).

• Pressione o botão MODE (E) para 
selecionar o modo de pesagem “Water” 
(Água) ou “Milk” (Leite).

• Coloque o recipiente em cima da 
plataforma (A). O mostrador (C) mostra o 
peso de recipiente.

• Pressione o botão  (D) para colocar 

o mostrador (C) a zero (Função Zero / Tara).

• Verta o líquido (água ou leite) para dentro 
do recipiente já colocado sobre a plataforma 
(A) e o mostrador LCD (C) mostra o volume do 
liquido em causa.

• Pressione o botão MODE (E) para 
selecionar o modo de pesagem e verificar o 
peso do liquido.
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 Função de “ZERO” ou “TARA” 

• A função “ZERO” ou a função “TARA” permite verificar o peso de cargas 
consecutivas sem retirar da balanças a carga(s) anterior(es).

• Depois de ligar a balança e o mostrador (C) dar a indicação de “0” 
(zero), coloque a primeira carga para obter a leitura do peso.

• Pressione o botão  (D) para colocar o mostrador (C) a “0” 
(zero)antes de proceder ao peso da carga seguinte. Pode repetir esta 

operação até ao limite máximo do peso suportado 
pela balança. 

 � Condição 1: “Função “ZERO”
• Quando a soma total de todas as cargas 
representa um valor ≤ 4% do máximo da 
capacidade de peso (4% = 200g quando a 
capacidade é de 5000g).
• O mostrador LCD (C) mostrará “----
-“ ou “0g” cada vez que for pressionado. “---
--“ significa não estável, por favor espere um 
momento. “0g” e o aparecimento do ícone “o” 
no lado esquerdo do mostrador LCD (C) significa 
que a função “ZERO” está ativada. 
• Nota: a capacidade máxima da balança (5 
kg) permanece inalterada.

 � Condição 2: “Função “TARA”
• Quando a soma total de todas as cargas 
representa um valor > 4% do máximo da 
capacidade de peso (4% = 200g quando a 
capacidade é de 5000g).
• O mostrador LCD(C) mostrará “-----
“ ou “0g” cada vez que for pressionado. “----
-“ significa não estável, por favor espere um 
momento. “0g” “0g” e o aparecimento do ícone 
“TARE” no canto superior esquerdo do mostrador 
(C), significa que a função “TARA” está ativada. 
• Nota: A capacidade de peso é reduzida 
pelo peso total de todas as cargas.
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• Na função de “TARA”, ao pressionar o botão  (D), pode ver o 
peso total de todas as cargas na balança. Se quiser pesar mais cargas, 

basta pressionar o botão para redefinir a leitura do mostrador 
LCD (C) novamente para “0”.

 Sistema de desligar automático ou manual 

 � Desligar automático
 
• A balança desliga-se automaticamente 
quando o mostrador LCD (C) mostrar “0” 
(zero) ou a mesma leitura durante 2 minutos.

 � Desligar manual

• De forma a maximizar o tempo de vida 
útil das pilhas, recomenda-se que desligue 
manualmente a balança após cada utilização. 
Quando o mostrador LCD (C) indica “0”, 

pressione somente o botão  (D).
• Se o mostrador LCD (C) indica alguma 

leitura, pressione o botão   (D) por 
alguns segundos.
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 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                             
Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu 
funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e 
as soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho 
ou a um técnico qualificado.

Erro Problema

INDICAÇÃO DE PILHA GASTA
A pilha está gasta e deve ser substituída 
por uma nova pilha.

INDICAÇÃO DE SOBRECARGA
O peso do utilizador ultrapassa a 
capacidade máxima da balança. 

 LIMPEZA                                                              
• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões ou utensílios 

metálicos para limpar o aparelho.
• Limpe a parte exterior da balança com um pano seco ou ligeiramente 

humedecido e depois seque-a com um pano limpo e seco.
• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

 PROTEÇÃO DO AMBIENTE                                              
De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os 
equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida deverão ser 
eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do 

utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo  na 
etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá 
ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o 
levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, 
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reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a 
diretiva.

 GARANTIA                                                       
A garantia do produto é válida por dois anos. Em caso de mau 
funcionamento, o produto deve ser devolvido à loja onde foi comprado, 
juntamente com o comprovativo de compra. O produto deve estar 
completo e colocado na embalagem original.

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE                                                                                                                         
Este aparelho está conforme os requisitos das Diretivas de 
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e de Baixa Tensão 
(LVD). Portanto, o aparelho recebeu a marca CE e dispõe de 
declaração de conformidade.

 APARELHO PRODUZIDO PARA:                           
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Fabricado na China
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Read the instruction manual before using this 
appliance, especially the safety instructions, 
and keep the instruction manual for future 
use. Should this appliance be passed to 
another person, it is vital to also pass on 
these instructions.
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 INTRODUCTION                                                      
Thank you for your preference. This Kitchen Scale HOFFEN ref. BCBC-H051 
will make your daily routine easier. Read this instruction manual before 
using the appliance to get the best results from it and keep it for future 
reference.

 SAFETY INSTRUCTIONS                                           

• THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR 
DOMESTIC USE! FOR INDOOR USE ONLY.

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be followed, 
including the following:
 
 Electrical safety 
• To avoid fire accidents or electrical shocks, 

make sure that no liquids enter in contact 
with the electrical parts of the appliance or in 
contact with the supply cord. Do not expose the 
appliance to humidity, do not use it outdoors and 
keep it away from any objects filled with liquids, 
such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If 
any liquid accidentally spills on the appliance’s 
electrical parts, disconnect the appliance from 
the wall socket and go to the store where it 
was bought or contact a qualified technician for 
repairing.
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 Users 
• This appliance is not intended for use by 

persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capacities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

• Children are not aware of potential hazards 
when using electrical appliances. They should 
be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. 

• This appliance is not a toy and must be kept 
away from children.

 Personal safety 
• After unpacking the appliance, check that it is 

undamaged and that no parts are missing. If 
in doubt, contact the store were the appliance 
was bought. All packaging ex. plastic bags, 
styrofoam, tape, etc., should be kept out of 
reach of children, as it could be dangerous and 
cause suffocation. 

• Do not open or undertake any repairs on the 
appliance. By failing to observe this rule, you 
risk your safety and the warranty may become 
invalid. Only qualified technicians can repair the 
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appliance.
• The appliance does not contain any components 

that can be repaired by the user. Servicing 
should be done by qualified technicians only. 
Assure that only original and recommended 
components are used.

 Operation 
• The maximum load capacity is 5 kg. Do not 

overload the unit beyond 5 kg under risk of 
damage and possible malfunction.

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use must be considered improper 
and therefore, dangerous. The manufacturer 
cannot be held responsible for any injuries or 
damage resulting from improper use.

• Only use the appliance on stable and flat 
surfaces, protected from impacts. Placing your 
scale on a hard-even surface will ensure the 
greatest accuracy and consistency.

• The installation of the scale in the following 
locations is not recommended: sloping or 
unstable surfaces; areas suffering strong 
interference of electromagnetic waves or 
magnetic shield, places with vibration, rotation 
and mobile equipment; strong air flow and 
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extreme temperature changes.
• Never do the cleaning of the appliance with 

abrasive cleaning agents, scrub pads, alcohol 
or solvents.

• The scale is an electronic instrument and should 
never be immersed in water.

• This is a precision electronic instrument 
which is highly sensitive. Keep it away from 
high frequency devices as they may cause 
interference.  Should you detect any anomaly 
due to interference, move the appliance away 
from the area or switch off the appliance causing 
the interference. 

 Battery 
• ATTENTION: Contains 2 AAA batteries which 

can cause serious burns if swallowed, potentially 
resulting in internal bleeding or death. Keep out 
of sight and out of reach of small children and 
ensure battery compartment is screwed shut.

• Whenever you change the batteries make sure 
your hands are dry.

• Insert the 2 batteries AAA in the battery 
compartment, respecting the polarity.

• The batteries can only be replaced by batteries 
of the same type or equivalent.

• Remove all the batteries when the appliance 
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will not be used for a long period of time and 
store them in a cool and dry place.

• DANGER OF EXPLOSION! Batteries must not 
be charged or reactivated by other means, nor 
must they be dismantled, thrown into a fire or 
short-circuited.

• Immediately remove spent batteries from the 
appliance, since they may leak and therefore 
cause damage.

• WARNING: Batteries can be life-threatening if 
swallowed. Therefore you should store batteries 
out of the reach of young children. If a battery 
has been swallowed, medical assistance must 
be sought immediately.

• Do not subject batteries to extreme conditions, 
nor place them on heating sources or expose 
them to direct sunlight, because these conditions 
increased the danger of batteries leaking.

• If battery acid has leaked, avoid contact with 
the skin, eyes and mucous membranes. In case 
of contact with the acid, rinse the affected area 
at once with plenty of clean water and seek 
medical assistance immediately.

• Check the battery regularly. Leaking batteries 
can damage the appliance.

• If the batteries leak, use protective gloves. 
Clean the battery compartment and the battery 
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contacts with a dry cloth.
• Batteries must be properly disposed of after 

use.

 Care and maintenance 

• Use of the appliance in accordance with the 
instructions given in this manual. Changes or 
modifications not approved by HOFFEN will void 
the product guarantee to the user.

• Do not subject the scale to strong shocks, such 
as dropping the unit.

• Do not immerse the appliance or any of its 
components in water.

• Always keep the scale in horizontal position.
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                

A

TARE

WEIGHT  g/kg
VOLUME ml

VOLUME fl’oz

WEIGHT lb’oz

ZERO
NEGATIVE

VALUE

MODE

B C

DE

(Back side of the scale)

LCD display description
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 GENERAL DESCRIPTION                                                        
Appliance
A. Bamboo weighing platform
B. Batteries compartment
C. LCD display
D. On/Off button, ZERO and TARE button
E. MODE and unit conversion button

Weight mode

Milk volume mode

 Water volume mode

 TECHNICAL SPECIFICATIONS                                      
Maximum capacity: 5 kg / 11 lb 
Graduation: 1 g / 0.1 oz 
LCD display size: 66 x 29 mm
Measure units: g / lb:oz (peso) / ml / fl’oz (volume) (convertible)
Batteries: 2 AAA batteries (included)
Overload indication: Err
Low battery indication: Lo

 PREPARING FOR USE                                         
  Before operation 

• Make sure that all the packaging materials have been properly removed 
before use, including stickers or plastics.

• Place the scale on a flat, stable and preferably hard surface.
• Take care that there are no foreign objects placed under the scale.
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 Replace the battery  

 � The scale comes equipped from factory with 2 batteries type 
AAA, which are isolated with a plastic film to preserve.

• Before attempting to use the scale for the first time, remove the 
batteries insulating strip located underneath the batteries in the 
batteries compartment, pulling it out.

 � To replace the spent battery:

• Open the battery compartment (B) on the bottom of the unit and 
remove the old batteries.

• Insert the new batteries observing the polarity.
• Close the enclosure properly.

 Select the unit of measure 

• Turn the scale on the on / off button (E) and press the g / ml / fl oz / 
lb / st button (E) to select the desired weighing system as described in 
the image below.

 � Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the 
requirement of distributor.

• The scale can be converted to g / ml / fl’oz / lb:oz.
• The selected unit of measurement will be activated when the scale is 

switched on again.
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 Operation - normal weighing mode (g / lb:oz) 

• Place the scale on a flat, stable, and preferably hard surface, making 
sure that there are no foreign objects between the scale and the 
surface where it is placed.

• Place the bowl (if used) on the platform 
(A) before turning on the scale.

• Press button  (D) to turn on the 

scale.

• Wait for the LCD display (C) to indicate 
“0” (Zero).
 
• Press MODE button (E) to select the 
weighing mode.
 
• Load weighing object on scale platform 
(A) to start weighing. The LCD display (C) 
will show the weight reading.

• If the weighing object is water or milk, 
press MODE button (E) to choose volume 
mode and view the volume of weighing 
object.
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 Volume indication mode 

• Place the scale on a flat, stable, and preferably hard surface, making 
sure that there are no foreign objects between 
the scale and the surface where it is placed.

• Press button  (D) to turn on the 
scale.

• Wait for the LCD display (C) to indicate 
“0” (Zero).
 
• Press MODE button (E) to choose “Water” 
or “Milk” mode.

• Put a liquid container onto the scale 
platform (A).  LCD display (C) shows weight 
of container.

• Press button  (D) to zero or tare 
weight.

• Press button “MODE” (E) to choose 
“Weight” mode and view the weight of liquid.
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 “ZERO” or “TARE” function 

• To weigh different loads consecutively without removing loads from 
the scale. 

• After turning the scale on and the LCD display (C) shows “0” (zero), set 
the first load to read the weight.

• Press the button  (D) to set the LCD display (C) to “0” (zero) 

before proceeding to the next load weight. You can repeat this operation 
up to the maximum weight capacity.

 � Condition 1: “ZERO” function 
• When total sum of all loads on scale 
represents a value ≤ 4% of the maximum weight 
capacity (4% = 200g when the capacity is 5000g).
• The LCD display (C) will show “-----” or 
“0g” each time it is pressed. “-----” means not 
stable, please wait a moment. “0g” and the “o” 
icon on the left side of the LCD display (C) means 
that the “ZERO” function is activated.
• Note: The maximum capacity of the 
balance (5 kg) remains unchanged.

 � Condition 1: “ZERO” function
• When total sum of all loads on scale 
represents > 4% of the maximum weight capacity 
(4% = 200g when the capacity is 5000g).
• The LCD display (C) will show “-----” or 
“0g” each time it is pressed. “-----” means not 
stable, please wait a moment. “0g” “0g” and the 
“TARE” icon appears in the upper left corner of 
the display (C), meaning that the “TARE” function 
is activated.
• Note: The weight capacity is reduced by 
the total weight of all loads.
• In the “TARE” function, pressing the 

button  (D) shows the total weight of all 
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loads on the scale. If you want to weigh more loads, simply press the 

button  (D) to reset the LCD display (C) back to “0”.

 Automatic or manual shut-off system 

 �  Auto shut off

• The scale automatically turns off when 
the LCD display (C) shows “0” (zero) or the 
same reading for 2 minutes.

 �  Manual shut off

• In order to maximize battery life spam, 
it is recommended to manually turn off 
the balance after each use. When the LCD 
display (C) indicates “0”, press only the 

button   (D).
• If the LCD display (C) indicates any 

reading, press the button  (D) for a 
few seconds.

 TROUBLESHOOTING                                              
• During use, if any irregularities are detected on the appliance’s operation, 

check the below table to understand the causes and solutions. If it is 
not possible to detect the cause, please contact the store where the 
appliance was bought.
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Error Problem

INDICATION OF EXPENDITED BATTERIES
The batteries are exhausted and must be 
replaced by a new batteries.

OVERLOAD INDICATION
The weight exceeds the maximum capacity 
of the scale.

 CLEANING                                                                                  
• Do not use abrasive cleaning agents, scrub pads, metallic utensils to 

clean the appliance.
• Clean the outside of the scale with a slightly damp cloth and then dry 

it with a dry and soft cloth. 
• Never immerse the appliance in water or any other liquid.

 PROTECTION OF THE ENVIRONMENT                            
In order to preserve our environment and protect human health, the 
waste of electrical and electronic equipment should be disposed of in 
accordance with specific rules with the implication of both suppliers and 

users. For this reason, as indicated by the symbol  on the rating label 
or on the packaging, your appliance should not be disposed of as 
unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a 
municipal collection point performing waste recovery by means of 
reuse, recycling or use for other applications in accordance with the 
directive. 

 WARRANTY                                                                                                                          
The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, 
the product must be returned to the store where it was purchased, 
along with the proof of purchase. The product should be complete and 
placed in its original packaging. 
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 DECLARATION OF CONFORMITY EU                                                                                                                 
This appliance conforms to the EMC Directive and Low Voltage 
Directive. Consequently, the product is CE marked and has a 
declaration of conformity to European standards.

 MANUFACTURED FOR:                                                                                                                 
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa - PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Made in China
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