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 INTRODUÇÃO                                                              

Agradecemos a sua escolha. Esta Balança de Diagnóstico HOFFEN 
ref. BDBC-H052 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.

INFORMAÇÃO
Para fazer a medição das percentagens 
de gordura e água corporal deve estar 
descalço e sem meias, caso contrário 
o aparelho somente dá a informação 
relativa ao peso.

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-

 

SET
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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 directas ou indirectas 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.

 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 

AVISO!
Grávidas e pessoas portadoras de 
pacemaker, electrocardiógrafo ou 
qualquer outro aparelho implantado no 
próprio corpo ou de suporte à vida, e 
pessoas com sintomas de edema ou que 
estejam a fazer diálise estão proibidas de 
utilizar este aparelho.
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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 
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 
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ser realizado por pessoal técnico, devidamente 
qualificado.	 Assegure-se	 que	 somente	 são	
usadas peças novas e recomendadas. 

 Utilização 

 

INFORMAÇÃO
A medição de dados dos seguintes 
utilizadores pode apresentar desvios:

 �Crianças com menos de 10 anos ou 
adultos	com	mais	de	80	anos	(só	devem	
utilizar o aparelho no modo de pesagem 
normal);

 �Adultos	com	mais	de	80	anos;
 �Desportistas	 profissionais	 ou	 outros	

atletas ocupacionais.

 

INFORMAÇÃO
Os resultados medidos podem ser 
enganosos após exercício físico intensivo, 
dieta excessiva ou sob condições 
extremas de desidratação.
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• 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, 
e nunca o utilize sobre tapetes ou carpetes. 
Colocar a balança sobre uma superfície dura e 
plana irá garantir maior precisão e consistência.

• Não utilize o aparelho com os pés húmidos ou 
molhados. 

• A plataforma é escorregadia quando molhada. 
Mantenha-a seca para sua segurança.

• Suba com cuidado para plataforma de pesagem. 

INFORMAÇÃO
O percentual de gordura corporal e de 
hidratação avaliado pela Balança de 
Diagnóstico HOFFEN é apenas para 
referência	(e	não	para	fins	médicos).	Se	
o percentual de gordura e de hidratação 
estiver acima / abaixo do nível normal, 
consulte o seu médico para obter mais 
informações.
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Não suba somente com um pé para a borda da 
balança sob o risco de a virar.

• Não é recomendada a instalação da balança 
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.

• Aquando da pesagem, mantenha-se imóvel de 
pé sobre a balança com os pés equidistantes.

• 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 uma pilha botão de 
lítio que pode causar queimaduras graves 
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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 a pilha no aparelho, 
certifique-se	que	mantém	as	mãos	secas.

• Insira a pilha botão tipo CR2032 no 
compartimento para a pilha, respeitando a 
polaridade.

• A pilha só podem ser substituída por uma pilha 
do mesmo tipo ou de tipo equivalente. 

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

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

• Retire a pilha gasta imediatamente do aparelho, 
pois pode 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, 
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não as solde, não as coloque sobre fontes de 
calor nem as exponha à luz solar directa, 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 
a um médico.

• Verifique	 a	 pilha	 regularmente.	 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                                   

 Teclas de Ajuste 

(Localizadas acima do mostrador da balança)

TECLA ON/SET: Liga a balança e quando pressionada, passa para 
as próximas funções.

Aumenta o valor da função selecionada em uma unidade, cada 
vez que se pressiona o botão. O pressionar continuamente a tecla, 
permite o avanço rápido dos valores.

Diminui o valor da função selecionada em uma unidade, cada vez 
que se pressiona o botão. O pressionar continuamente a tecla, 
permite o retrocesso rápido dos valores.

 Mostrador LCD

E

 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                   

A B C D

(Parte de trás da balança)
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                   

 Teclas de Ajuste 

(Localizadas acima do mostrador da balança)

TECLA ON/SET: Liga a balança e quando pressionada, passa para 
as próximas funções.

Aumenta o valor da função selecionada em uma unidade, cada 
vez que se pressiona o botão. O pressionar continuamente a tecla, 
permite o avanço rápido dos valores.

Diminui o valor da função selecionada em uma unidade, cada vez 
que se pressiona o botão. O pressionar continuamente a tecla, 
permite o retrocesso rápido dos valores.

 Mostrador LCD

E

SET

F

K

L

M

N 

G
H
I
J



[14]

B
A

LA
N

Ç
A

 D
E D

IA
G

N
Ó

STIC
O

PT

 DESCRIÇÃO GERAL                                               

Aparelho:
A. Plataforma em bambu
B. Teclas de ajuste
C. Mostrador LCD
D. Botão seletor da unidade de medida (kg/lb/st) (parte de trás))
E. Electrodos metálicos (x2)
Mostrador LCD
F. Código do utilizador
G. Género (Masculino | Feminino)
H. % Hidratação
I. % Gordura | % Músculo | % Osso
J. Indicação do nível de gordura corporal
K. Altura
L. Idade
M. Peso
N. Calorias

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                    

Capacidade máxima: 150 kg / 330 lb / 24 st
Graduação: 0.1kg / 0.2lb
Tamanho do visor de LCD: 74 x 35,6 mm
Princípio de funcionamento: 4 sensores de alta precisão
Unidades de medida: kg / lb / st
Alimentação: 1 pilhas de lítio tipo CR2032 (incluída)
Indicação de sobrecarga: Err
Indicação de pilha fraca: Lo
Indicação de zero: - - - -
(age)	Intervalo	de	idade:	10-80	anos
Número de memórias: 12 memórias 
Intervalo de medição do percentual de gordura corporal: 4.0~60.0%
Intervalo de medição do percentual de hidratação: 27.5-66.0%
Intervalo de medição do percentual de massa muscular: 20~56.0%
Intervalo de medição do percentual de massa óssea: 2.0~20%
(Kcal) Calorias diárias ingeridas
Medições: peso, gordura corporal, hidratação, massa muscular, massa 
óssea e calorias diárias.
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Índice de performance

Item Capaci-
dade de 
pesagem

% 
gordura

%
hidratação

%
músculo

%
osso Calorias

Intervalo / 4.0~
60.0%

27.5~
66.0%

20.0~
56.0%

2.0~
20.0% /

Divisão 0.1 kg
0.2 lb 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1KCAL

 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO                                             

A medição de gordura é realizada por um dos métodos de medição  mais 
fiáveis,	 que	 é	 o	método	 de	 bio	 impedância,	 onde	 a	 balança	 faz	 passar	
uma pequena corrente elétrica (gerada pelos elétrodos) de determinada 
frequência através do corpo humano, como os tecidos gordos não possuem 
muita	 água,	 estes	 criam	 uma	 resistência	 (impedância)	 à	 passagem	 da	
corrente, sendo mais forte do que no tecidos magros, representado pelos 
músculos ou outros tecidos humanos, onde a corrente move-se mais rápido 
pois possuem mais água e eletrólitos, assim, o percentual de gordura 
será medido de acordo com as diferenças de resistência quando o sinal 
de transmissão elétrica passar através do corpo humano. Esta corrente é 
inofensiva ao organismo.

 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                

 Informações prévias importantes 

• Pese-se sempre nas mesmas condições (à mesma hora do dia, com o 
mesmo estado de hidratação e após dejecção e micção).

• Deve estar em jejum (pelo menos 2 horas após a última refeição).
• Deve estar hidratado, não devendo ter ingerido bebidas estimulantes 

(chá, café, entre outras) e alcoólicas ou qualquer atividade física intensa 
nas últimas 12 horas.

• Retire todos os acessórios metálicos.
• Condições	médicas	 específicas,	 toma	de	medicação,	 ciclo	menstrual,	

Índice
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etc., podem alterar os resultados.

• Coloque-se sobre o aparelho descalço, com os pés secos, alinhados e 
numa posição estável.

 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 (tipo chão de soalho, mármore ou tijoleira), 
afastada de tapetes e carpetes.

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

 Instalação/substituição da pilha 

 � A balança vem equipada de fábrica com 1 pilha de lítio do tipo 
CR2032 (botão) que vem isolada com uma película plástica 
para preservar.

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

 � Para substituir a pilha gasta:

• Abra o compartimento das pilhas existente 
na parte de baixo do aparelho, pressione 
levemente a pilha gasta para que ela se 
desencaixe (pilha com sistema pop up).

• Insira uma pilha nova observando a 
polaridade.

• Feche devidamente o compartimento. 

 Seleção da unidade de medida kg / lb / st 

• A balança pode ser convertida kg em (quilogramas) / lb (libras) / st 
(stones).

• Na parte de baixo do aparelho encontra-se o botão conversor da 
unidade de medida (D).

• Pressione o botão de conversão de unidades (D). A unidade de medida 
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definida	 por	 defeito	 será	 exibida	 no	
mostrador LCD (B). 

• Pressione o botão (D) para alterar para a 
unidade de medida pretendida kg / lb / st.

• Após ter selecionado a unidade de 
medida pretendida, a balança desliga-
se automaticamente após 3 segundos. 
A unidade de medida selecionada será ativada quando a balança for 
ligada novamente.

 � Nota:	Quando	está	definida	a	unidade	de	medida	lb	/	st,	a	unidade	
de	medida	de	altura	está	definida,	por	defeito,	como	pés	/	polegadas.	
Quando	está	definida	a	unidade	de	medida	kg,	a	unidade	de	medida	de	
altura	está	definida,	por	defeito,	como	centímetros.

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

 Funcionamento - pesagem normal 

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

• Pressione a plataforma em bambu (A) para ligar o aparelho. 
• Suba para a plataforma de bambu (A), coloque os 2 pés espaçados 

uniformemente, mantenha-se imóvel e aguarde que o seu peso 
apareça no visor (C).

• Durante	 a	 medição	 os	 valores	 aparecem	 a	 piscar	 até	 se	 fixarem,	
indicando então o peso correto.

• Enquanto o seu peso não for corretamente determinado, os dígitos 
do visor (C) aparecem a piscar. Para obter leituras mais precisas 
permaneça imóvel sobre a plataforma (A).

• A balança desliga-se automaticamente assim que deixar de pressionar 
a plataforma (A). 

 Pesagens suplementares consecutivas 

• Após a pesagem normal e os dígitos terem estabilizado, mais pesagens 
adicionais podem ser feitas. Assegure-se de que cada carregamento 
adicional excede os 2 kg para obter uma nova leitura.
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• Por exemplo: se pretender obter o peso do seu bebé, pese-se 

primeiramente e  após o seu peso estabilizar, segure no bebé, sempre 
sem sair da balança. Terá então a leitura total do peso. Subtraindo à 
leitura anterior o seu próprio peso, obterá a diferença como o peso do 
bebé.

 Configuração prévia dos seus dados pessoais antes de  
efetuar as restantes medições 

(1) Definição de parâmetros pessoais

• Na primeira vez que instala a bateria e liga o aparelho, aparecem no 
mostrador	(C)	os	seguintes	parâmetros	padrão:

Memória Género Altura Idade
1 Masculino 165cm/5’05.0’’ 25

(2) Os parâmetros podem ser definidos dentro dos seguintes 
intervalos:

Memória Género Altura Idade
1~12 Feminino / 

Masculino
100-250 cm
3’035’’~8’02.5’’

10~100

O mostrador acende 
e apaga, estabiliza 
e depois bloqueia o 
peso total.

Peso total

Segure no seu 
bebé

Sem nunca sair de 
cima da balança 
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(3) Parametrização

• Para a medição do percentual de gordura corporal e de outros dados 
físicos,	 terão	de	 ser	 introduzidos	previamente	 alguns	parâmetros	do	
utilizador:

• 
 � Exemplo:	o	terceiro	usuário,	feminino,	com	168cm,	28	anos.

• Pressione a tecla ON/SET (B) para ligar a balança.
• No visor LCD (C) aparecem os dados por defeito.

 �

• Pressione a teclas de ajuste  ou  para selecionar o código de 
utilizador 3.

• Pressione	a	tecla	SET	para	confirmar	a	sua	seleção	e	passar	à	definição	
do	parâmetro	seguinte.

• 
• 

• Pressione a teclas de ajuste  ou  para selecionar o género.

• Pressione	a	tecla	SET	para	confirmar	a	sua	seleção	e	passar	à	definição	
do	parâmetro	seguinte.

• Pressione as teclas de ajuste  ou  para selecionar a altura.

• Pressione	a	tecla	SET	para	confirmar	a	altura	selecionada	e	passar	à	
definição	do	parâmetro	seguinte.



[20]

B
A

LA
N

Ç
A

 D
E D

IA
G

N
Ó

STIC
O

PT

• Pressione a teclas de ajuste  ou  para selecionar a idade.

• Pressione a plataforma em bambu (A).

• Após	ter	introduzido	os	todos	parâmetros	necessários	o	mostrador	(C)	
indica “0.0”.

• Decorridos alguns segundos a balança desliga-se automaticamente.

 � Notas: 
 � Durante	a	parametrização,	se	ficar	mantiver	a	parametrização	inativa	
por	 6	 segundos,	 os	 parâmetros	 já	 configurados	 serão	memorizados	
automaticamente	e	o	LCD	(C)	mostra	“0”,	o	que	significa	que	a	medição	
da gordura corporal será iniciada.

 � Se	o	LCD	exibir	 “0”	durante	a	configuração	do	parâmetro,	pressione	
SET	(ON	/	SET)	por	3	segundos	para	retornar	ao	modo	de	configuração,	
poderá	então	definir	o	código	do	usuário,	sexo,	altura	e	idade.

 Iniciar a medição 

• Retire os sapatos e meias antes de subir para a plataforma (A).
• Certifique-se	que	os	pés	descalços	estão	em	contacto	direto	com	os	

elétrodos (E) da plataforma (A), ou a percentagem de gordura corporal 
não poderá ser medida.

• Mantenha-se imóvel até o peso ser exibido no mostrador (B).

 � Exemplo: o	 terceiro	 usuário,	 feminino,	 com	 168cm,	 28	 anos	 pode	
medir da seguinte forma:

• Pressione a tecla ON/SET para ligar a balança.
• No visor LCD (C) aparecem os dados do último utilizador ou os dados 

por defeito.
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• Pressione a teclas de ajuste  ou  para selecionar o código de 
utilizador	3	ou	para	apagar	os	parâmetros	memorizados.

• Pressione a plataforma em bambu (A). 

• O mostrador (C) apresenta a indicação de “0.0”. Posicione-se sobre a 
plataforma (A) (ATENÇÃO: ambos os pés devem entrar em contacto 
com os elétrodos metálicos).

  

• Aguarde que os dígitos no mostrador (C) estabilizem.

• Após o peso ter sido aferido e bloqueado, o mostrador (C) pisca uma 
vez e passa às restantes medições.
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• Medições obtidas (repetidas por 3 vezes):

Peso:	52,8	|	Nível	de	gordura	corporal:	  | % Gordura: 
23,8%	|	%	Hidratação:	52,3%	|	%	Musculo:	37,2%	|	%	Osso:	12%	|	
Calorias:	1840

• Após 2 minutos inactiva, a balança desliga-se automaticamente.

• 
 Visualização de resultados em memória 

• Pressione a tecla ON/SET (B) para ligar a balança.
• O mostrador (B) exibe os resultados do último utilizador ou os por 

defeito.

• Pressione a teclas de ajuste  ou  para selecionar o código de 
utilizador pretendido.

• 
• 
• 
• Aguarde 6 segundos ou pressione a plataforma (A).

• 
• Pressione a tecla ON/SET para entrar no modo de visualização dos 

resultados em memória.
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• Os resultados em memória passam automaticamente ou então pressione 
as teclas de ajuste  ou  para passar para o próximo resultado mais 
rapidamente.

• Os resultados repetem-se por 3 vezes e depois abalança desliga-se 
automaticamente.

• 
 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                                
• 
• Os valores seguidamente apresentados são valores de referência.

Idade Gordura
(F)

Hidratação
(F)

Gordura
(M)

Hidratação
(M) Estado Indicação

visual

4.0-16.0% 66.0-57.8% 4.0-11.0% 66.0-61.2% Muito magro

16.1-20.5% 57.7-54.7% 11.1-15.5% 61.1-58.1% Magro

20.6-25.0% 54.6-51.6% 15.6-20.0% 58.0-55.0% Normal

25.1-30.5% 51.5-47.8% 20.1-24.5% 54.9-51.9% Gordo

30.6-60.0% 47.7-27.5% 24.6-60.0% 51.8-27.5% Muito gordo

Idade Gordura
(F)

Hidratação
(F)

Gordura
(M)

Hidratação
(M) Estado Indicação

visual

4.0-20.0% 66.0-55.0% 4.0-15.0% 66.0-58.4% Muito magro

20.1-25.0% 54.9-51.6% 15.1-19.5% 58.3-55.3% Magro

25.1-30.0% 51.5-48.1% 19.6-24.0% 55.2-52.3% Normal

30.1-35.0% 48.0-44.7% 24.1-28.5% 52.2-49.2% Gordo

35.1-60.0% 44.6-27.5% 28.6-60.0% 49.1-27.5% Muito gordo

 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.
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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. Por favor, 
saia para evitar danos à balança.

INDICAÇÃO DE BAIXA PERCENTAGEM DE 
GORDURA 
O percentual de gordura é muito baixo. 
Por	favor,	verifique	a	sua	dieta	e	caso	
necessário, procure um especialista.

INDICAÇÃO DE ALTA PERCENTAGEM DE 
GORDURA
O percentual de gordura é muito alto. Por 
favor,	verifique	a	sua	dieta	e	faça	mais	
exercício físico.

RE-TESTAR
Existência de erro. Por favor, volte a testar 
para obter o resultado correto.
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 LIMPEZA                                                              

 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,	
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.
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 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 Body Fat Scale HOFFEN ref. BDBC-H052 
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                                           

IMPORTANT: Ignoring the safety instructions can 
result in accidents and injuries.

• 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,	

INFORMATION
To measure the fat and water 
percentages, you should be barefoot 
and without socks with both feet 
touching the metal electrodes, 
otherwise the device only gives weight 
information.

 

SET
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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.

 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.

WARNING!
Pregnant women and users of 
pacemakers or any other type of in-body 
or life support devices must not use this 
appliance.
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• 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	
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.
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 Operation 

INFORMATION
The measuerd data of the following people 
may present some deviation:

 �Children under 10 years old or adults 
over	 80	 years	 old	 (can	 only	 use	 the	
appliance under normal weighing mode);

 �Adults	over	80	years	old;
 �Body building athletes or other 

occupational athletes.

 

INFORMATION
Measured results could be misleading 
after intensive exercise, excessive dieting 
orunderextreme dehydration condition.

 

INFORMATION
The percentage of body fat and hydration 
measured by the HOFFEN Body Fat Scale 
is for reference only. If your percentage 
of fat and hydration is above / below 
the normal level, consult your doctor for 
more advice.

 

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use must be considered improper 
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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 and never 
upon rugs or carpets. Placing your scale on a 
hard-even	floor	will	ensure	the	greatest	accuracy	
and consistency.

• Do not step on the scale platform with wet or 
damp feet.

• The platform is highly slippery when wet. For 
your safety, keep it dry.

• Step on the scale carefully. Never step into the 
outer edge of the scale with one foot as this 
could cause the scale to tip.

• 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	
extreme temperature changes.

• During operation keep standing still on the scale 
platform with feet equidistant.

• Never do the cleaning of the appliance with 
abrasive cleaning agents, scrub pads, alcohol 
or solvents.
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• 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 1 lithium button battery 

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 button battery CR2032 in the battery 
compartment, respecting the polarity.

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

• Remove all the batteries when the appliance 
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 
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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 
contacts with a dry cloth.

• Batteries must be properly disposed of after 
use.
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 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 B C D

(Back side of the scale)

E
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                

 Key illustration 

(Located on the top side of the scale)

SET key (ON/SET): Turn on the scale and prompt to next param-
eter.

Advance the value by one interval each press.  Continuous pressing 
will speed up the advance of value.

Decrease the value by one interval each press. Continuous pressing 
will speed up the decrease of value.

 LCD display 

SET

F

K

L

M

N 

G
H
I
J
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 GENERAL DESCRIPTION                                                        

Appliance
A. Bamboo weighing platform
B. Adjustment keys
C. LCD display
D. Unit conversion button (kg/lb/st) (back side of the scale)
E. Metal electrodes (x2)
LCD display
F. User memory code
G. Gender (Male | Female)
H. Hydration %
I. Fat % | Muscle % | Bone %
J. Fat satus indication
K. Height unit
L. Age
M. Weight unit
N. Calorie unit

 TECHNICAL SPECIFICATIONS                                      

Maximum capacity: 150 kg / 330 lb / 24 st
Graduation: 0.1kg / 0.2lb 
LCD display size: 74 x 35,6 mm
Technology strain gauge: 4 high precision strain gauge sensors
Weight unit conversion: kg / lb / st
Batteries: 1 lithium battery CR2032 (included)
Overload indication: Err
Low battery indication: Lo
Zero indication: - - - -
Height range: 100~240cm / 3ft 3inch ~ 7ft 10inch
Age	range:	10-80	years	old
Number of memories: 12 memories
Measuring body fat range: 4.0~60.0%
Measuring Hydration range: 27.5~6.0%
Measuring muscle range: 20~56.0%
Measuring bone range: 2.0~20%
(Kcal) Daily demand of calories
Measuring: Weight, body fat, hydration, muscle mass, bone mass, daily 
calories and body mass index parameter.
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 Performance Index 

Item
Weighing
capacity

% 
fat

%
Hydra-

tion

%
muscle

%
bone Calorie

Index 
range / 4.0~

60.0%
27.5~
66.0%

20.0~
56.0%

2.0~
20.0% /

Division 0.1 kg
0.2 lb 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1KCAL

 WORKING PRINCIPLES                                        

Fat measurement is performed by one of the most reliable measurement 
methods, which is the bio-impedance method, where the scale passes a 
small electrical current (generated by the electrodes) of a given frequency 
through the human body, such as fatty tissues do not have much water, 
they	 create	 a	 resistance	 (impedance)	 to	 the	 flow	 of	 the	 current,	 being	
stronger than in the lean tissues represented by the muscles or other human 
tissues, where the current moves faster because they have more water and 
electrolytes, the fat percentage will be measured according to resistance 
differences when the electrical transmission signal passes through the 
human body. This current is harmless to the organism.

 PREPARING FOR USE                                         

 Important prior information 

• Always weigh yourself in the same conditions (at the same time of day, 
with the same state of hydration and after excretion and urination).

• Must be fasting (at least 2 hours after the last meal).
• You should be hydrated, not having been ingested alcoholic or 

stimulating drinks (tea, coffee, among others), or having any intense 
physical activity in the last 12 hours.

• Remove all metal accessories.
• Specific	medical	 conditions,	medication	 intake,	menstrual	 cycle,	 etc.,	

may alter the results.
• Stand on feet dry and barefoot, aligned and in a stable position upon 

the scale.

Index
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 Before operation 

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

• Place	the	scale	on	a	hard,	stable	and	flat	surface	(such	as	marble,	floor	
tile,	etc.)	and	away	from	cushioned	floor.

• Pay special attention to that there are no foreign objects beneath the 
scale before weighing.

 Replace the battery  

 � The scale comes equipped from factory with 1 lithium battery 
type CR2032 (button), which is isolated with a plastic film to 
preserve.

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

 � To replace the spent battery:

• Open the battery compartment at the bottom 
of the appliance. Press battery gently, it will 
pop up automatically.

• Install the new battery by connecting one side 
of	battery	to	the	positive	plate	first,	and	then	
pressing down the other side. Please observe 
the polarity. 

• Close the batteries compartment correctly.

 Select the unit of measure kg / lb / st 

• The scale can be converted to kg 
(kilograms) / lb (pounds) / st (stones).

• The button of the unit of measurement 
(D) is located on the bottom side of the 
appliance.

• Press the unit conversion button (D) 
when the scale is power off. The unit of 
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measurement set by default will be displayed on the LCD monitor (C).
• Press button (D) to change to desired unit of measure kg / lb / st.
• After selecting the preferred unit, the scale will be auto-off after 3 

seconds. Selected weight unit will be activated when the scale is turned 
on again.

 � Note: When setting lb/st as weight unit, the default height unit is 
feet/inch; When setting kg as weight unit, the default height unit is 
centimetre.

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

 Operation - normal weighing mode 

• To	ensure	the	most	accurate	reading,	place	the	scale	on	a	hard,	flat,	
even surface. Avoid carpet or soft surfaces and make sure there are no 
foreign objects beneath the scale before weighing.

• Gently step on the scale platform (A) to turn it on. 
• Stand on the scale with feet evenly spaced, without moving and wait 

until your weight reading is shown on the LCD display (C). 
• The	value	on	the	display	(B)	will	flash	and	lock	showing	the	final	weight	

reading.
• While	your	weight	 is	not	 locked,	 the	display	 (C)	digits	will	flash.	For	

more accurate readings remain motionless on the platform (A).
• The scale will turn off automatically after you stop pressing the platform 

(A).

 Consecutive add-on weighing 

• After digits stabilize, more additional loadings can be conducted. Ensure 
each add-on loading has to exceed 2kg to get a new reading. 

• For example: if you want to get a weighing value of your baby, you can 
weigh	yourself	first,	and	then	hold	your	baby	together,	without	stepping	
off the scale. Then you will get the total weight reading. Subtracting 
the previous reading of yourself from the new reading, you will get the 
difference as your baby’s weighing value. 
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 Previous setting of personal data before making the 
remaining measurements 

(1) Setting personal parameters

• At	 the	 first	 time	when	 you	 install	 battery	 and	 switch	 on,	 all	 default	
parameter are set as follow:

Memory Gender Height Age
1 Male 165cm/5’05.0’’ 25

(2) Parameters can be set in the following range:

Memory Gender Height Age
1~12 Female / 

Male
100-250 cm
3’035’’~8’02.5’’

10~100

(3) Parameter setting

• In order to measure the percentage of body fat and other physical 
data, some user parameters must be entered beforehand:

 � Example:	the	3rd	user,	female,	168cm,	28	years	old
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• Press SET/ON button to switch on the scale.
• On the LCD display (C) the default parameters are shown.

• Press  or  buttons to select user code 3.

• Press	SET/ON	button	to	confirm	and	prompt	to	next	setting.
 

• Press  or  buttons to select female gender.

• Press	SET/ON	button	to	confirm	and	prompt	to	next	setting.

• Press  or  buttons to select the 3rd user high.

• Press	SET/ON	button	to	confirm	and	prompt	to	next	setting.

• Press  or  buttons to select the 3rd user age.

• Tap on the scale bamboo platform (A).
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• After entering all necessary parameters the display (C) indicates “0.0”.
• After a few seconds, the scale switches off automatically.

 � Notes:
 � During parameter setting, if idle for 6 seconds, the parameters already 

set will be memorized automatically and LCD (C) shows “0” meaning 
body fat measuring will be started.

 � If LCD (C) prompt to show “0” during parameter setting, press SET(ON/
SET) for 3 seconds to return setting mode, then you can set user code, 
gender, height and age.

 Start measurement 

• Remove shoes and socks before step onto platform (A).
• Make sure that the bare feet are in direct contact with the metal 

electrodes (E) of the scale platform (A), or the percentage of body fat 
cannot  be measured.

• Stay motionless until the weight is displayed on the LCD display (B).

 � Example:	The	third	user,	female,	168cm,	28	years	old	can	measure	as	
follow:

• Press SET/ON button to switch on the scale.
• The last user data or default data appears on the LCD display (C).

• Press the  or  buttons to select the user code 3 or to erase the 
stored parameters.

• ap on the scale bamboo platform (A). 

• The display (C) shows “0.0”. Step onto weighing platform (A) gently 
(ATTENTION: both feet must come into contact with the metal 
electrodes).
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• Wait for the digits in the display (C) to stabilize.

• After	the	weight	has	been	checked	and	locked,	the	display	(C)	flashes	
once and goes to the remaining measurements.

• Measured results (repeated 3 times):
Weight:	 52,8	 |	 Body	 status:	 	 |	 %	 Fat:	 23,8%	 |	 %	
Hydration:	52,3%	|	%	Muscle:	37,2%	|	%	Bone:	12%	|	Calorie:	1840

• After 2 minutes of inactivity, the scale will be switched off automatically.
• 
 Recall results in memory 

• Press SET/ON button to switch on the scale. 
• The display (C) displays the results of the last user or the default.

• Press the  or  buttons to select the user code.
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• Wait 6 seconds or press the platform (A).

• Press the ON / SET key to enter the memory results display mode.

• The results in memory pass automatically or else you may press the  
or  buttons to move to the next result more quickly.

• The results are repeated for 3 times and then the scale switches off 
automatically.

 EVALUATION OF THE RESULTS                                              

• The below information is only for reference.

Age Fat
(F)

Hydration
(F)

Fat
(M)

Hydration
(M) Status Key line 

indication

4.0-16.0% 66.0-57.8% 4.0-11.0% 66.0-61.2% Too lean

16.1-20.5% 57.7-54.7% 11.1-15.5% 61.1-58.1% Lean

20.6-25.0% 54.6-51.6% 15.6-20.0% 58.0-55.0% Normal

25.1-30.5% 51.5-47.8% 20.1-24.5% 54.9-51.9% Fat

30.6-60.0% 47.7-27.5% 24.6-60.0% 51.8-27.5% Too fat
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Age Fat
(F)

Hydration
(F)

Fat
(M)

Hydration
(M) Status Key line 

indication

4.0-20.0% 66.0-55.0% 4.0-15.0% 66.0-58.4% Too lean

20.1-25.0% 54.9-51.6% 15.1-19.5% 58.3-55.3% Lean

25.1-30.0% 51.5-48.1% 19.6-24.0% 55.2-52.3% Normal

30.1-35.0% 48.0-44.7% 24.1-28.5% 52.2-49.2% Fat

35.1-60.0% 44.6-27.5% 28.6-60.0% 49.1-27.5% Too fat

 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.

Error Problem

LOW BATTERY INDICATION
The battery power is running low, please 
replace with a new battery.

OVER-LOAD INDICATION 
The weighing subject on the platform 
exceeds the maximum capability of scale.
Please step off to avoid damage.

LOW FAT PERCENTAGE INDICATION
The fat percentage is too low. Please check 
your diet and if necessary, seek a specialist.
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INDICATION OF HIGH PERCENTAGE OF FAT
The fat percentage is very high. Please 
check your diet and do more exercise.

RE-TEST
Existence of error. Please try again to get 
the correct result.

 CLEANING                                                                                  

 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. 
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 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. 

 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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