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APRESENTAÇÃO
 
PREFÁCIO 

Prezado usuário, parabéns por adquirir a balança de bioim-
pedância de controle corporal, SMART BODY 
SCALE, antes de utilizá-la, leia o manual cuidadosamente e 
opere estritamente de acordo com as instruções 
fornecidas.
Nós da SMART GR lhe parabenizamos pela escolha e 
estamos à disposição para solucionar dúvidas e ouvir a sua 
opinião.
 

O MANUAL

Este manual foi elaborado por uma equipe técnica capaci-
tada, visando oferecer uma descrição adequada do processo 
de instalação, montagem e operação, além de características 
técnicas da SMART BODY SCALE, apresentando importantes 
conceitos sobre a balança de bioimpedância, como suas in-
dicações, contraindicações, e outras informações relevantes.
Leia todas as informações presentes no manual de instruções 
e nos demais documentos contidos na embalagem antes de 
utilizar o produto.

SOBRE A SMART BODY SCALE

A balança de bioimpedância de controle corporal SMART 
BODY SCALE é muito fácil de usar. Ela calcula os valores 
estimados de porcentagem de gordura corporal, porcenta-
gem de músculos esqueléticos, metabolismo basal e nível de 
gordura visceral usando o método de impedância bioelétrica 
(IB). A balança também calcula o IMC (Índice de Massa Cor-
poral), idade corporal e peso. 
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ESPECIFICAÇÕES

Balança com display LED e função Bluetooth.
Altura do display LED: 27 mm 
Peso máximo: 180 kg 
Faixa de pesagem: 1-180 kg 
Divisão: 10g 
Unidade: kg/lb/st-lb 
Desligamento automático 
Potência: 3 pilhas AAA (acompanha o equipamento)
4 sensores de alta precisão 
Tempo de desligamento: 30 segundos sem carga, 10 
segundos com carga 

CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

 » Para garantir o uso correto do produto, siga sempre as 
medidas básicas de segurança, incluindo as advertên-
cias e cuidados incluídos neste manual de instruções; 

 » Não use a balança se for usuário de marca-passo ou 
outro dispositivo médico implantado; 

 » Mulheres grávidas não devem usar este aparelho; 
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 » Consulte seu médico ou serviço de saúde antes de ini-
ciar uma dieta de emagrecimento ou um programa de 
exercícios; 

 » Mantenha a balança fora do alcance de crianças. O 
cabo pode se enroscar e causar estrangulamento, e o 
plástico de proteção pode causar asfixia; 

 » Pessoas com deficiência ou fisicamente frágeis devem 
ser assistidas por uma outra pessoa ao usar essa balan-
ça, ou usar um corrimão, andador ou outro dispositivo 
de suporte, para evitar quedas; 

 » Leia todas as informações no manual de instruções e 
em qualquer outro documento contido na embalagem 
antes de usar o produto; 

 » Não use fornos de micro-ondas e outros dispositivos 
que geram fortes campos elétricos ou eletromagnéticos 
próximos à balança. Isso pode resultar em uma falha no 
funcionamento; 

 » Não pise na borda ou na área de exibição da platafor-
ma de medição. A balança pode tombar e causar lesão. 
E a medição poderá não ser correta; 

 » Não pise na plataforma de medição, quando o corpo 
ou os pés estiverem molhados, por exemplo, depois de 
tomar banho ou ducha; 

 » Não coloque a balança em superfícies com carpete ou 
tapete. A medição poderá ser prejudicada; 

 » Não use o aparelho em superfícies escorregadias, como 
pisos e azulejos ou pisos molhados. A balança pode se 
mover. Você pode perder o equilíbrio e cair;
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 » Não pule na plataforma de medição. Você pode perder 
o equilíbrio e cair. A balança pode ser danificada; 

 » Fique na plataforma de medição com os pés descalços. 
Tentar ficar na plataforma de medição usando meias 
pode fazer com que você escorregue e perca o equilí-
brio; 

 » Não insira as pilhas com as polaridades posicionadas 
incorretamente; 

 » Não misture pilhas novas com pilhas usadas; 

 » Não use pilhas de tipos diferentes. Substitua as pilhas 
usadas por novas imediatamente; 

 » Substitua as 3 pilhas ao mesmo tempo; 

 » Remova as pilhas se for guardar o aparelho por três 
meses ou mais; 

 » O descarte do dispositivo, das pilhas, dos componentes 
e de acessórios opcionais deve ser feito de acordo com 
as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal 
pode causar poluição ambiental; 

 » Opere a balança unicamente para o fim para o qual foi 
desenvolvida. Não a use para nenhum outro propósito; 

 » Este produto foi criado apenas para uso doméstico. 
Este produto não deve ser usado para fins profissionais 
em hospitais ou outras instalações médicas. Este pro-
duto não satisfaz os requisitos exigidos para uso profis-
sional. 
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OBSERVAÇÕES:

Os resultados podem diferir da porcentagem de gordura 
corporal real.
 
Existem certas condições em que podem ocorrer diferen-
ças significativas entre a estimativa e os valores de gordura 
corporal reais. Estas diferenças podem estar relacionadas 
às taxas de mudança de fluidos corporais e/ou composição 
corporal.

A porcentagem de gordura corporal medida por esta ba-
lança pode diferir significativamente da porcentagem de 
gordura corporal real para as seguintes pessoas: 

 » Pessoas idosas 
 » Pessoas com febre 
 » Fisiculturistas ou atletas altamente treinados 
 » Pessoas fazendo diálise 
 » Pessoas com osteoporose que tem uma densidade ós-

sea muito baixa 
 » Pessoas com edema (inchaço no corpo) 
 » Crianças em estágio de crescimento

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

 » Antes de usar, coloque as 3 pilhas modelo AAA correta-
mente conforme a imagem abaixo de acordo com a di-
reção de instrução de instalação das pilhas no suporte 
de pilhas localizado na parte inferior do equipamento; 

 » Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte poste-
rior do produto. Pressione a lingueta na tampa do compar-
timento de pilhas para abrir, como mostrado na ilustração;
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 » Puxe a lingueta da tampa para cima; 
 
 
 
 
 
 
 

 » Instale 3 pilhas de tamanho “AAA” de modo que as 
polaridades + (positiva) e - (negativa) respeitem as pola-
ridades do compartimento das pilhas, conforme indica-
do na tampa da pilha; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Recoloque a tampa das pilhas. Alinhe os ganchos na 
tampa do compartimento com as ranhuras no compar-
timento de pilhas; 

 » Pressione a tampa do compartimento até que a lingue-
ta encaixe no lugar e faça um clique; 
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OBSERVAÇÕES: 

 » Pilhas novas podem durar até cerca de um ano, se a 
unidade for usada quatro vezes por dia;

 » Retire as pilhas se não tiver a intenção de utilizar a uni-
dade por um período de três meses ou mais, antes de 
guardá-la.

ATENÇÃO:

As pilhas devem ser colocadas corretamente no suporte 
de pilhas localizado na parte inferior do equipamento, a 
balança iniciará em 1 segundo, e exibirá o número zero 
(0.00kg), após iniciada a balança SMART BODY SCALE po-
derá ser utilizada normalmente. 

FOTO VISOR DO PESO

APLICATIVO

Baixe o aplicativo SCALE UP, ele é gratuito e compatível 
com smartphones Android e iOS
Disponível para download nas respectivas lojas de aplicati-
vos ou em nosso site www.smartgr.com.br 
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CONECTIVIDADE

Antes de subir na SMART BODY SCALE , ative o Bluetooth® 
e sua conexão com a internet no smartphone. Dessa forma 
você terá acesso a todas as informações no seu smartpho-
ne. Mas caso deseje somente verificar o peso, não é preciso 
ativar o aplicativo e o Bluetooth® do smartphone. 

POSIÇÃO DA SMART BODY SCALE

Posicione a SMART BODY SCALE com o logotipo da 
SMART GR, localizado na parte central da balança, na posi-
ção correta (Ele não deve estar de ponta-cabeça). A balan-
ça SMART BODY SCALE deve sempre ser utilizada no chão 
firme e sem inclinação.

AO SUBIR NA BALANÇA:

O usuário deve subir na balança SMART BODY SCALE sem 
objetos metálicos junto ao corpo. Com os pés descalços, 
sem calçados e sem meias e com o mínimo de peças de 
roupa possível. Com os pés posicionados conforme a ilus-
tração abaixo.
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TEMPO DE ANÁLISE:

De 3 a 5 segundos, o visor do aparelho acenderá, indican-
do o peso da pessoa e um ícone do Bluetooth®. Neste 
momento, o aplicativo SCALE UP já terá recebido todas as 
medições. 
O aplicativo indicará o recebimento das medições, poden-
do salvar os dados ou descartá-los, seguindo as instruções 
na tela do aplicativo. Na sequência, basta descer da balan-
ça SMART BODY SCALE. Não é preciso desligar o aparelho, 
pois o mesmo desligará automaticamente após alguns 
segundos.

Como utilizar o Aplicativo SCALE UP

1. Escaneie o QRCODE ou busque nas respectivas lojas de 
aplicativos em seu smartphone Android e iOS 
 

2. Faça o download e instale o aplicativo. 

3. Abra o aplicativo e aguarde o carregamento. 
 
 
 
 
 
TELA DE CARREGAMENTO DO  
APLICATIVO 
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4. Crie um acesso com seu endereço de 
email e senha ou através de outras plata-
formas, como facebook, twitter. Cada pes-
soa terá seu próprio acesso ao aplicativo. 
 
TELA DE ACESSO, AJUDA E REGISTO DE 
USUÁRIO 
 
 
 
 
 
 

5. Aceite o termo de política de privacida-
de 
 
 TELA DO TERMO DE PRIVACIDADE 
 
 
 
 
 
 
 

6. Preencha os dados do usuário. sendo 
obrigatório o nome, data de  
nascimento, sexo, altura e modo atleta. 
 
TELA DE CADASTRO DO USUÁRIO 
 
 
 



SMART BODY SCALE

 
 
 
 

7. Selecione o peso desejado do usuário 
 
TELA PARA SELECIONAR O PESO ALVO 
 
 
 
 
 

8. Após a conclusão do cadastro do  
usuário, aparecerá um guia rápido de  
instrução de como utilizar a  
conectividade entre o Balança Smart Body 
Scale com o smartphone 
 
TELA DO GUIA RÁPIDO 
 
 

9. Com o usuário devidamente/correta-
mente posicionado sobre a Balança Smart 
Body Scale, pressione o botão “começar a 
pesar” para obter as informações de Peso 
corporal em Kg, Peso corporal Ideal, Peso 
Músculo Esquelético, IMC, Metabolismo 
basal em Kcal, Biotipo Corporal, Gordura 
corporal em percentual, Massa magra em 
percentual, Massa óssea e Gordura visceral. 
TELA DE INICIAÇÃO E OBTENÇÃO DE  
INFORMAÇÕES
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Relatório de análise da  Balança 
SMART BODY SCALE: 

CUIDADOS E MANUTENÇÕES

Para manter a balança de controle corporal na melhor 
condição possível e protegê-la de danos, siga as instruções 
abaixo

 » Higienize a balança, após cada utilização, com um pano 
levemente umedecido em água ou para uma maior 
assepsia sugerimos a utilização do Smart Clorex Clean 
para limpar o aparelho. Nunca utilize nenhum produto 
químico ou solvente na superfície de vidro. Isto danifica 
permanentemente a sua SMART BODY SCALE. Não use 
produtos de limpeza abrasivos ou voláteis. A balança 
não é à prova d’água. 

 » Evite posicionar o aparelho ao lado de janelas. Nunca 
deixe a SMART BODY SCALE em contato direto com 
a luz solar. Caso precise guardar o aparelho em outro 
ambiente, evite locais abafados, muito úmidos e com 
variações constantes de temperatura, pois isso pode 
danificar a capacidade de medição. 
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ATENÇÃO! 

 » Em hipótese alguma tente desmontar e abrir a SMART 
BODY SCALE.

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

 » Não mergulhe o dispositivo ou qualquer um de seus 
componentes na água.

GARANTIA

Sua Balança de Controle Corporal SMART BODY SCALE, 
com exceção das pilhas, possui garantia de 3 (três) meses 
a partir da data da compra, desde que utilizada de acordo 
com as instruções fornecidas neste manual. A garantia não 
é valida quando os defeitos/danos forem decorrentes de 
mau uso ou vazamento de pilhas.  
 
Siga sempre as orientações de uso, limpeza e armazena-
mento descritas neste manual. Caso seja constatado o 
uso em desacordo com as orientações deste manual, a co-
bertura pela garantia do produto poderá não ser aplicada. 
 
Se o seu dispositivo necessitar de assistência, entre em 
contato com o SAC da SMART GR 
sac@smartgr.com.br        
+55 11 4118-0161
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