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TD-2555 Balança 
Ver. 1.0 2015-06 
311-2555200-001 IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Obrigado por adquirir o produto TD-2555. Este manual de instruções oferece 
 importantes informações que vão auxiliar na operação do produto. Se você tiver  
outras dúvidas em relação ao produto, favor contatar o local de compra. 

 1. Use este dispositivo SOMENTE para atividades descritas neste manual. 
2. Leia todas as instruções e informações descritas neste manual antes de usar este  
dispositivo. 
3. NÃO use o aparelho se estiver com defeito ou funcionando incorretamente.  
4. Consulte o seu médico antes de iniciar um programa de exercícios ou para perda de 
peso.  
5. Consulte o seu médico antes de usar este aparelho se estiver grávida. 
6. NÃO pise e nem pule na borda da plataforma de peso. 
7. NÃO pise na plataforma de peso se estiver molhado.  
8. Não use o aparelho em superfícies escorregadias como o piso molhado. 
9. NÃO use o forno de micro-ondas ou aparelhos que geram fortes campos elétricos ou 
eletromagnéticos. Eles podem causar falha operacional.  
10. NÃO desmonte ou tente modificar o aparelho. 

MANTENHA ESTE MANUAL EM UM LOCAL SEGURO 
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Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a idade entre 6 e 99. 
Aperte SET. 
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3. Pressione SET para sair do modo de configurações. 
Caso erre antes de concluir a configuração, repita os passos a partir da seleção do 
número de perfil pessoal. 

NOTA 
Estes parâmetros podem ser salvos pronta e automaticamente assim que a 
alteração for realizada no modo de ajustes das configurações.  

 
REALIZANDO A PESAGEM 
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Antes de pesar 
• coloque a balança em uma superfície dura e plana. Piso macio ou desnivelado  
(Ex.: carpete ou tapete) pode provocar leituras imprecisas do peso.  
• Faça a pesagem com pés secos e os posicione corretamente. Tire os sapatos e 
meias antes de subir na balança. 
• Suba na balança, fique com os pés paralelos e com o seu peso uniformemente 
distribuído. 
• faça a sua pesagem na mesma balança diariamente no mesmo horário, antes do 
desjejum e antes de se arrumar para sair de casa.  
NOTA 
Ao usar a balança pela primeira vez, pressione SET para ligar a balança, 0.0 
aparecerá na tela do display. Aguarde 2 segundos e então inicie a pesagem.  

Indicador Bluetooth  
Indicador de Idade 
Indicador IMC 
Indicador de Sexo M/F 
Número do Perfil Pessoal 

Unidade de Altura  
Unidade de Peso  
Resultado 
Indicador de pilha  ANTES DE INICIAR 

Instrução de Operação 

TaiDoc Technology Corporation 
B1-7F., No. 127, Wugong 2nd Rd., 
Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.) 
www.taidoc.com 
MedNet GmbH 
Borkstraβe 10, 48163 Mϋnster, Germany 

Índice de Massa Corporal 
(IMC) 
(IMC) Índice de Massa Corporal é frequentemente usado para avaliar o peso 
corporal. 
     IMC= peso corporal (lb)×703 
      IMC =             peso corporal (kg) 
                

(altura (m))²               
                   (altura (m))² 

CONFIGURANDO A BALANÇA 
Antes de usar a balança pela primeira vez, insira essas configurações. Para garantir 
precisão do aparelho, complete os passos abaixo e salve os ajustes desejados.  
Inicie com a balança desligada. Aperte SET para ligar o aparelho. 

1. Selecione o número do perfil pessoal. 
Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um número de 
 P1 a P5. 
Aperte SET. 

Tempo de aferição Recomendado 
 
Para obter uma leitura precisa, recomendamos que você sempre realize a atividade no 
mesmo ambiente e no mesmo horário. Evite aferir nas seguintes condições: 
                                                                                                                            
 
• Imediatamente após o banho ou exercícios.  
 • Após ingerir álcool ou grande quantidade de água.  
 • Menos de 2 horas após as refeições.  
Caso realize a aferição em alguma das condições acima, o cálculo pode ser bem  
diferente pelo fato da composição corporal ser diferente da real em função das  
mudanças de quantidade de água no corpo.  

Aferindo o Índice de Massa Corporal (IMC) 
1. Pressione SET ou toque 2 vezes na plataforma da pesagem para ligar a balança. A  
tela da balança exibirá a configuração do ultimo usuário.  

Via do proprietário     YEAR 
WARRANTY 

Name of product: 
Name of owner: 
Address: 
Tel No: (Mobile) 
Email: 

(H) 
Age: 

(O) 
Gender: M F 

Conteúdo do Sistema 
O seu novo Kit TD-2555 contem: 
1. Balança de Peso  
2. Manual do proprietário 
3. Cartão de Garantia 
4. Quatro pilhas alcalinas AAA 1,5V  

2. Insira os dados de perfil pessoal. 
Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o sexo 
masculino/feminino 
Aperte SET. 

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número. 

A Balança  
6 8 

1 7 
 

4 3 2 
Dealer’s portion 
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Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a unidade de altura em  
cm ou pés e polegadas (ft' in") 
Pressione SET. 
Quando a unidade de altura estiver em centímetros,  
a unidade de peso automaticamente será em  
quilogramas. Quando a unidade de altura estiver em 
pés  e polegadas, a unidade de peso automaticamente 
ficará ajustada em libras (lbs). NOTA 

A balança, se estiver no modo de espera (standby), ligará automaticamente assim  
que subir na plataforma de pesagem.  

2. A balança exibe a configuração do último usuário.  
Aguarde até surgir na tela o valor “0.0”. 

Name of product: 
Name of owner: 
Address: 
Tel No: (Mobile) 
Email: 

(H) 
Age: 

(O) 
Gender: M F 

1 
2 
3 
4 

Front 
Tela de LCD  
Botão para cima 
Botão de ajustes (SET)  
Botão para baixo 

5 
6 
7 
8 

Back 
Local do Calcanhar 
Local do Dedo do pé 
Tampa das pilhas 
Suporte  

Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a altura entre 100 cm 
e 220 cm / 3' 3.5" e 7' 2.5". Aperte SET. 

 



 
3. Suba na plataforma de pesagem. Fique parado em pé e distribua uniformemente 
o seu peso enquanto a balança estiver realizando a pesagem.  MANUTENÇÃO 

Sua balança utiliza quatro pilhas alcalinas AAA de 1,5V  Imagem Referência 
INFORMAÇÕES DOS SINAIS 

Imagem Referência 
Sinal de Pilha Fraca 

A balança vai exibir a mensagem ao lado (Lo) para alertar 
que as pilhas devem ser substituídas.  

Fabricante 
Consulte instruções de uso 

Coleta de equipamentos  
elétricos e eletrônicos 
Cuidado. Consulte o manual  
de instruções. 
 Limite de Temperatura 
Limite de Umidade 
Marca da Comunidade 
Europeia 

SN 
EC REP 

Número de Série 
Representante Autorizado na 
Comunidade Europeia 
Equipamento Tipo BF  Quando a pesagem estiver concluída, o peso será exibido e piscará 3 vezes. Logo em 

seguida a balança realizará o cálculo do IMC (BMI em inglês).  
4. Exibição do resultado. 
A balança demonstra o seu resultado da seguinte forma: 

1 2 1 2 5 
ALERTA! 
Se um tipo incorreto de pilha for usado, o produto pode ser danificado. 

ESPECIFICAÇÕES 
Informações Gerais 
Modelo.: TD-2555 
Alimentação: 4 (quatro) pilhas alcalinas AAA de 1,5V  
Dimensões & Peso: 340 (L) x 400 mm (W) x 26 mm (H), 3200 g sem as pilhas 
Tamanho da Tela LCD: 98 (L) x 92 (W) (mm) 
LCD: Iluminação de fundo 
Variação/Alcance: 
Sexo: Masculino / Feminino 
Altura: 100 a 220 cm / 3' 3.5" a 7' 2.5" 
idade: 6 a 99 anos 
Peso: 4 a 250 kg / 8.8 a 550 lbs 
Condições operacionais: 5 °C a 40 °C (41°F a 104°F),Umidade Relativa abaixo de 85% 
Armazenamento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F), Umidade Relativa abaixo de 93%. 
Duração da Pilha: Um mínimo de180 pesagens (3 minutos cada) ou no mínimo 3 
Meses em espera (standby). 
Perfis de usuário: 5  
Unidade de Peso: lb / kg 
Transmissão: Bluetooth 
Auto desligamento: (1) Se o aparelho ficar inativo por 30 segundos durante o processo  
de pesagem, o aparelho desligará automaticamente. 
                                (2) Se o aparelho ficar inativo por 30 segundos no modo Bluetooth,  
o aparelho desligará automaticamente. 

Este aparelho foi testado para atender às exigências de segurança e elétricas abaixo: 
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1, EN 301 489-17, EN 300 328. TERMOS & CONDIÇÕES DE GARANTIA 

1. Garantimos a cobertura do produto (de defeitos) dentro do período da garantia que consta no certificado de 

garantia. 
2. Durante a garantia, se este produto apresentar defeito, leve o produto juntamente com a nota fiscal e o  

Certificado de garantia para o nosso escritório em horário comercial. O conserto será realizado e ocorrerá a troca  

de peças com defeito ou todo o produto de acordo com nossa avaliação técnica sem custos para o comprador  

original. Após o reparo, substituição de peças ou troca do aparelho, a garantia continuará até o final do prazo 

inicialmente estipulado. 
3. A garantia é válida somente com o Certificado de Garantia e o Cartão de Registro da Garantia devidamente 

preenchidos com a data da compra, número de série e selo do vendedor, e o cartão deverá ser enviado para o  

nosso escritório em um prazo máximo de 14 dias da data da compra.   
4. A Garantia se encerra se o produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas. A Garantia não cobre 

defeitos causados por uso incorreto do produto, acidente, violação, falta de cuidado adequado, fogo ou quaisquer  

outros atos além do controle humano. 
5. Exceto nos casos detalhados acima, não oferecemos garantias de outras naturezas implícitas ou expressas,  

Incluindo as garantias para um propósito específico em respeito ao uso deste produto. Não nos responsabilizamos 

por qualquer dano direto ou indireto proveniente do uso incorreto do aparelho e até mesmo por  

falta de conhecimento do usuário.  

Troca das pilhas 
Ao trocar as pilhas, a balança tem que estar desligada. 
1. Pressione a extremidade da tampa das pilhas para levantá-la. 

3 6 2. Remova as pilhas gastas e coloque quatro pilhas alcalinas AAA de 1,5V  
3. Feche a tampa do compartimento de 
pilhas. 

NOTA 
• A troca das pilhas não afeta os resultados armazenados na memória.  
• Descarte adequadamente as pilhas de acordo com as leis ambientais da sua 
 cidade.   
• As pilhas podem vazar substâncias químicas se não forem usadas por um longo  
período. Remova as pilhas do aparelho se não utilizar por um período extenso (3  
meses ou mais). 
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Número do Perfil Pessoal 
Sexo: Masculino  
Seu Peso 

4 
5 
6 

Unidade de Peso 
Símbolo do IMC (BMl) 
Seu IMC (BMI) 

5. Saia da plataforma de pesagem. 
O resultado é armazenado na memória da balança e entra o modo Bluetooth. 

Limpeza 
1. Para limpar a parte externa da balança, passe um pano levemente umedecido com  
água ou detergente neutro, então seque com uma flanela seca e macia. NÃO coloque  
o aparelho na água. 
2. NÃO use solventes químicos ou orgânicos para limpar o produto.  
3. Passe uma flanela na balança se algum óleo, molho, vinagre, suco ou  
quaisquer outras substâncias que possam danificar o aparelho caso sejam derramadas. 

MEMÓRIA DA BALANÇA 
Sua balança armazena na memória os resultados das medidas correspondentes ao 
Número do Perfil Pessoal. 
Os resultados na memória podem ser enviados para o seu dispositivo móvel através da 
conexão sem fio (wireless).  
Você pode enviar e conferir os dados das suas medidas em um dispositivo móvel  
(smartphone, tablet, PC). O número máximo de resultados é 135. 

Armazenamento da 
Balança  

1. Condições de Armazenamento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F), umidade relativa  
abaixo de 93%. 
2. Evite queda da balança ou alto impacto. 
3. Evite exposição à luz solar e altos níveis de umidade. 

PAREAMENTO BLUETOOTH  
Você pode enviar os seus dados da balança para os seus aparelhos (smartphone, 
tablet, PC) via Bluetooth. Entre em contato com o SAC ou com o local de compra em  
caso de dúvida. Observe atentamente que o pareamento tem que ser concluído entre a 
balança e o dispositivo receptor com Bluetooth antes de enviar os dados.  

Pareamento com o seu dispositivo móvel 
1. Ative a função Bluetooth do seu aparelho móvel. 
2. Com a balança desligada, mantenha pressionada a tecla SET da balança até que o 
indicador de Bluetooth seja exibido na tela durante o pareamento.  
3. Siga as instruções do seu APLICATIVO para parear o aparelho. (Ex. Faça a busca  
para localizar o aparelho e então o adicione no APLICATIVO) 
4. Após conseguir parear o APLICATIVO com o aparelho, a função Bluetooth tem que  
ser exibida no aparelho antes de enviar os dados para o seu APLICATIVO.  
Indicador de Bluetooth na balança 

INDICADOR  DE BLUETOOTH  
Indicador piscando 
Indicador estável  A conexão por Bluetooth está estabelecida.  

STATUS 
A função Bluetooth está ativada e aguardando conexão. 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA 
Mensagens de Erro 

MENSAGEM O QUE SIGNIFICA 

  O peso ultrapassa a  
capacidade máxima  
do aparelho. 

O QUE FAZER 
Remova do aparelho para  
evitar danos.  

 
Caso siga a recomendação acima e o problema persista ou outras diferentes  
mensagens de erro surgirem na tela, entre em contato com o serviço de  
atendimento ao consumidor. Não tente consertar o aparelho. E não tente abrir ou  
desmontar o aparelho em nenhuma hipótese.  

INFORMAÇÕES DO VENDEDOR 
NOTA 
• Enquanto o aparelho estiver no modo de transmissão, não será realizada  
a pesagem. 
• Confirme que o seu aparelho com iOS (a partir da versão 6) ativou o Bluetooth 
antes de enviar os dados e também que o aparelho esteja dentro do alcance. 
• A funcionalidade Bluetooth varia conforme o aparelho e o fabricante.  
Pode ocorrer algum problema de incompatibilidade entre a balança e o dispositivo.  


