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All contact data under www.seca.com

Declaração de conformidade
Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral 
encontra-se em: www.seca.com.



Montar a balança
– Remova a totalidade da embalagem e coloque as 

pilhas da forma a seguir descrita. 
– Coloque a balança sobre uma superfície segura e 

plana. Depois coloque o prato de pesagem, tal como 
ilustrado, sobre a estrutura da balança e puxe-o para 

fora até encaixar de forma audível e o botão de des-
bloqueio se encontrar na posição superior. (figura 1) 

– O prato de pesagem está agora fixo à estrutura. 
– Para retirar o prato de pesagem, basta premir o bo-

tão de desbloqueio e empurrar o prato de pesagem 
para trás (figura 2).

Providenciar a alimentação de corrente
A alimentação de corrente da balança é feita através de pilhas. As 4 pilhas tipo Mignon AA (1,5V) permitem efectuar até 
2 0000 pesagens. Ao introduzir as pilhas, certifique-se de que as coloca na posição correcta!
– Retire o prato de pesagem e vire cuidadosamente a 

balança ao contrário de forma a que a parte de baixo 
da balança fique acessível.

– Abra a tampa do compartimento das pilhas e coloque 
as pilhas fornecidas no respectivo compartimento, 
colocando-as na posição correcta (figura 3).

– Volte a fechar a tampa do compartimento das pilhas.

Pesar corretamente
Para pesos superiores a 500 g, a balança dispõe de uma função "AUTOHOLD" para um leitura segura. Esta função 
"retém" automaticamente o resultado de pesagem no mostrador digital, até que a balança se desligue após 2 minutos 
ou seja efectuada uma nova pesagem.
– Ligue a balança premindo a tecla verde. No mostra-

dor tem de aparecer 0.000. O sinal acústico indica 
que a balança está pronta para a pesagem.

– No caso de pesagem de lactentes: coloque o lacten-
te sobre o prato de pesagem. Certifique-se de que a 
criança permanece o mais quieta possível (figura 4).

– No caso de pesagem de crianças que já sejam capa-
zes de se manter em pé: retire o prato de pesagem 
da forma descrita. Certifique-se da colocação segura 
da estrutura. Coloque a criança sobre a balança e 
certifique-se de que esta permanece quieta. (figura 5) 

– Leia o resultado de pesagem no mostrador. Não 
pode ser excedida a carga máxima da balança!

– Com a ajuda da função TARA podem ser tarados ob-
jectos que se encontrem na balança, como bases, 
fraldas, etc. O peso destes é depois subtraído auto-
maticamente ao peso total apurado: 
– coloque primeiro o objecto a tarar na balança. 
– Depois prima a tecla TARE. A indicação da balan-

ça volta ao "0", sendo possível iniciar uma nova 
pesagem. 

Nota: os lactentes muito agitados podem prejudicar 
a precisão da medição da diferença.

– A balança pode ser desligada accionando a tecla 
START.

Utilização da função de indicação diferencial
– Após a pesagem, prima a tecla STO, até que seja exi-

bida a indicação -> M e se oiça o sinal acústico. O 
peso foi agora memorizado e permanece guardado 
depois de desligada a balança. 

– Na próxima pesagem, premindo brevemente a tecla 
STO, é possível passar para a indicação diferencial, 

ou seja, a indicação do valor actual já com o valor me-
morizado subtraído. Esta função permite determinar 
p. ex. a quantidade de leite absorvida durante uma 
mamada ou o aumento de peso do lactente desde a 
última pesagem. 

Desligamento automático/modo econômico
A balança fica operacional aprox. após 20 segundos. Se tiver sido efectuada uma pesagem, o valor permanece indi-
cado durante aprox. 2 minutos, até que a balança se desligue automaticamente.

Mudar a unidade de peso
A indicação do peso pode ser comutada entre quilogramas (kg) e libras (lbs): onças (lbs:oz) e décimas de libras (lbs) 
através da tecla kg / lbs.

Limpeza
Limpe o prato de pesagem e a carcaça conforme necessário com um produto de limpeza ou um desinfectante con-
vencionais. Respeite as instruções do fabricante. Nunca limpe com produtos abrasivos ou cáusticos, álcool, benzina 
ou semelhantes.

O que fazer quando 
não aparece a indicação do peso?

• Verifique as pilhas.
aparece a indicação “bAtt”?

• As pilhas estão descarregadas. Substitua-as por 
pilhas novas.

aparece a indicação “st0p”?
• Foi excedida a carga máxima. Retire o mais rapida-

mente possível o peso para evitar danos permanen-
tes na balança.

Eliminação das baterias
Não deite fora as pilhas usadas junto com o lixo doméstico. Use os pontos de recolha colocados à disposição para 
esse fim.  Da próxima vez que comprar pilhas, prefira as mais ecológicas sem mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo 
(Pb).

Dados técnicos
seca 354 « lena »
Carga máxima: 20 kg / 44 lbs
Divisão mínima: 0,005 kg < 10 kg > 0,01 kg

0.2 oz < 22 lbs> 0.5 oz
0.01 lbs < 22 lbs > 0.02 lbs

Exatidão: ±20 g / ±0,4%
Tamanho dos dígitos: 22 mm
Dimensões 
(L x A x P): 550 x 165 x 330 mm
Peso próprio: aprox. 2,5 kg
Faixa de temperatura +10ºC a +40ºC
Pilhas 4 x tipo Mignon AA (1,5V)

Garantia
A garantia para falhas decorrentes de defeito do material 
ou de fabrico é de dois anos, a partir da data do forneci-
mento. Excluem-se todas as partes móveis, como sejam 
pilhas, cabos, alimentadores, acumuladores, etc.. As fa-
lhas abrangidas pela garantia serão corrigidas gratuita-
mente mediante a apresentação do talão de compra. 
Não serão tidas em conta outras reclamações. Os custos 
de transporte de e para as instalações do cliente, caso se 
aplique, ficará a cargo do cliente. No caso de danos de 
transporte, a garantia só se aplica se tiver sido utilizada a 

embalagem original completa para acondicionar a balan-
ça, de forma bem imobilizada e fixa, tal como se encon-
trava originalmente. Por este motivo, guarde todos os 
componentes da embalagem.
A garantia cessa se o aparelho tiver sido aberto por pes-
soas não expressamente autorizadas, pela seca, para o 
efeito.
Solicitamos aos nossos clientes de fora da Alemanha 
que, caso tenham direito à garantia, se dirijam directa-
mente ao revendedor do país onde se encontram.
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