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Obrigado por ter adquirido este monitor de composição corporal. 
Destina-se a medir e apresentar os seguintes parâmetros de 
composição corporal: peso, gordura corporal (em %), músculos es-
queléticos (em %) e Índice de massa corporal (IMC). A tecnologia 
de 4 sensores fornece medições corporais clinicamente validadas.
Leia cuidadosamente este manual de instruções antes da utilização 
e para obter mais informações sobre as funções individuais.
Mantenha este Manual de instruções num local de fácil acesso 
para futura referência.
Leia cuidadosamente toda a informação na secção "12 Notas de 
segurança".

  rosiV

Botão Voltar 

Botão de memória
Eléctrodos para os pés 

  Indicador de toque: aparece quando toca num botão.  

  Botão ON-OFF-SET
  (ligar/desligar/con�gurar) 

  Botão Avançar  

Indicador de pilhas fracas
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Iniciar

Con�gurar as unidades de medição [cm, kg]  [polegadas, lb]  
[polegadas, st-lb]
(para recon�gurar após a con�guração inicial: retirar as pilhas e inserir 
novamente)



 De�nição de dados pessoais (P- = Modo Guest: os dados não serão armazenados / P1 - P4 = Número de per�l pessoal).
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 Análise corporal (Efectue sempre as suas medições descalço)

ON

Desligar (premir > 3 seg.)/ Desligar automático  3 min.

 > 3 SEG.
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Visualização dos resultados das medições anteriores.  Quando utilizar o modo Guest, os resultados das medições não são armazenados.

Desligar (premir > 3 seg.)/ Desligar automático  3 min.

 > 3 SEG.

ON
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baixa normal elevada muito elevada

10 < 16.1% 16.1 - 32.2% 32.3 - 35.2%  35.3%
11 < 16.3% 16.3 - 33.1% 33.2 - 36.0%  36.1%
12 < 16.4% 16.4 - 33.5% 33.6 - 36.3%  36.4%
13 < 16.4% 16.4 - 33.8% 33.9 - 36.5%  36.6%
14 < 16.3% 16.3 - 34.0% 34.1 - 36.7%  36.8%
15 < 16.1% 16.1 - 34.2% 34.3 - 36.9%  37.0%
16 < 15.8% 15.8 - 34.5% 34.6 - 37.1%  37.2%
17 < 15.4% 15.4 - 34.7% 34.8 - 37.3%  37.4%

18 - 39 < 21.0% 21.0 - 32.9% 33.0 - 38.9%  39.0%
40 - 59 < 23.0% 23.0 - 33.9% 34.0 - 39.9%  40.0%
60 - 80 < 24.0% 24.0 - 35.9% 36.0 - 41.9%  42.0%

10 < 12.8% 12.8 - 27.9% 28.0 - 31.8%  31.9%
11 < 12.6% 12.6 - 28.5% 28.6 - 32.6%  32.7%
12 < 12.3% 12.3 - 28.2% 28.3 - 32.4%  32.5%
13 < 11.6% 11.6 - 27.5% 27.6 - 31.3%  31.4%
14 < 11.1% 11.1 - 26.4% 26.5 - 30.0%  30.1%
15 < 10.8% 10.8 - 25.4% 25.5 - 28.7%  28.8%
16 < 10.4% 10.4 - 24.7% 24.8 - 27.7%  27.8%
17 < 10.1% 10.1 - 24.2% 24.3 - 26.8%  26.9%

18 - 39 <  8.0% 8.0 - 19.9% 20.0 - 24.9%  25.0%
40 - 59 < 11.0% 11.0 - 21.9% 22.0 - 27.9%  28.0%
60 - 80 < 13.0% 13.0 - 24.9% 25.0 - 29.9%  30.0%

HD McCarthy et al, in the International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006,  and by Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000,  and classi�ed into four levels by Omron Healthcare.

baixo normal elevado muito elevado

18 - 39 < 24.3% 24.3 - 30.3% 30.4 - 35.3% 35.4%

40 - 59 < 24.1% 24.1 - 30.1% 30.2 - 35.1%  35.2%

60 - 80 < 23.9% 23.9 - 29.9% 30.0 - 34.9%  35.0%

18 - 39 < 33.3% 33.3 - 39.3% 39.4 - 44.0%  44.1%

40 - 59 < 33.1% 33.1 - 39.1% 39.2 - 43.8% 43.9%

60 - 80 < 32.9% 32.9 - 38.9% 39.0 - 43.6%  43.7%
De acordo com valores da OMRON HEALTHCARE

< 18.5 Peso abaixo do normal

18.5 - 24.9 Normal

25 - 29.9 Excesso de peso
  30 Obeso
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Alteração de dados pessoais 

Eliminação de dados pessoais

Consultar também a 
Página 4
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Pesagem apenas

Limpeza*

ON

9

10

 > 3 SEG.

Substituição das pilhas



O monitor BF214 mede a percentagem de gordura corporal através do método de bio-impedância (BI). Os 
músculos, os vasos sanguíneos e os ossos são tecidos corporais com um grande volume de água que 
conduzem a electricidade facilmente. A gordura corporal é constituída por tecidos com baixa condutividade 
eléctrica. O monitor BF214 envia uma corrente eléctrica extremamente baixa de 50 kHz, e inferior a 
500 A, pelo corpo, para determinar a percentagem de tecidos gordos. Esta corrente eléctrica baixa não é 
sentida durante a utilização do monitor BF214.
Para determinar a composição corporal, a balança utiliza a impedância eléctrica juntamente com as 
informações da sua altura, peso, idade e sexo para gerar resultados com base nos dados da OMRON 
sobre composição corporal.

Ao longo do dia, a quantidade de água do corpo tem tendência para se acumular nos membros inferiores. 
É por isso que as pernas e os tornozelos têm tendência para inchar ao �m da tarde ou à noite. A proporção 
de água na parte superior e na parte inferior do corpo é diferente de manhã e à noite e isto signi�ca 
que a impedância eléctrica do corpo também varia. Ter consciência das alturas em que a percentagem 
de gordura corporal muda durante o seu dia-a-dia, irá ajudá-lo a medir, de modo exacto, a sua gordura 
corporal. Recomenda-se que utilize este monitor no mesmo ambiente e nas mesmas circunstâncias diárias. 
Recomendamos que efectue sempre a medição de manhã ao levantar-se e após esvaziar a bexiga. 
Evite efectuar medições nas seguintes condições:
- imediatamente após exercício físico vigoroso, após um banho ou sauna.
- após beber álcool ou uma grande quantidade de água, após uma refeição (cerca de 2 horas)
Se for efectuada uma medição nestas condições físicas, a composição corporal calculada poderá divergir 
signi�cativamente da percentagem real, uma vez que o volume de água no corpo está alterado.

O IMC usa a seguinte fórmula simples para indicar a proporção entre o peso e a altura de uma pessoa:
IMC = peso (kg) / altura (m) / altura (m)   ou  IMC = peso (lb) / altura (polegadas) / altura (polegadas) × 703
Para calcular a sua classi�cação do IMC, o OMRON BF214 usa as informações de altura guardadas no 
seu número de per�l pessoal ou as informações introduzidas no modo Guest.

A percentagem de gordura corporal refere-se à quantidade de massa corporal gorda em relação ao peso 
total do corpo, expressa em percentagem.
Percentagem de gordura corporal (%) = {massa corporal gorda (kg) / peso (kg)} × 100

Os músculos esqueléticos podem ser aumentados através de exercício e outras actividades.
O aumento da proporção de músculos esqueléticos signi�ca que o corpo consegue queimar energia mais 
facilmente, o que, por sua vez, signi�ca que é menos provável que esta se transforme em gordura e facilita 
um estilo de vida energético.

A composição corporal medida por este monitor pode divergir signi�cativamente da composição corporal 
real nas seguintes situações:
Idosos (com mais de 81 anos) / Pessoas com febre / Culturistas ou atletas altamente especializados / Pacientes 
sob hemodiálise / Pacientes com osteoporose que têm densidade óssea muito baixa / Mulheres grávidas / 
Pessoas com edemas
Estas diferenças podem estar relacionadas com variações dos �uidos corporais e/ou da composição corporal.
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 siam retbo arap e oãçazilitu ad setna seõçurtsni ed launam etse etnemasodadiuc aieL  
informações sobre funções individuais.

 socidém sovitisopsid setniuges so moc oãçanibmoc me rotinom o ezilitu acnuN  •
electrónicos:

(1) implantes médicos electrónicos, como pacemakers,
(2) sistemas de suporte vital electrónicos, como um coração/pulmão artificial,
(3) dispositivos médicos electrónicos portáteis, como um electrocardiógrafo.

 socinórtcele socidém sovitisopsid sod otnemanoicnuf uam o racovorp edop rotinom O  •
mencionados acima, constituindo um risco considerável para a saúde humana para os 
utilizadores destes dispositivos.

 ues on etnemavisulcxe esab moc soicícrexe ed aiparet uo osep ed oãçuder a eicini acnuN  •
próprio discernimento. Certifique-se de que segue as instruções de um médico ou especialista.

.odahlom oãhc omoc ,saidagerrocse seicífrepus sartuon uo sociasom ed oãhc me rotinom o ezilitu oãN  •
.oãhc on rotinom od adeuq uo oãçarbiv omoc ,setrof seuqohc a rotinom o etiejus oãN  •

.rotinom on elup uo etlas oãN  •
 merevitse sép uo soãm ,oproc ues o odnauq uo ohnab mu ramot sópa rotinom o ezilitu oãN  •

molhados.
.rotinom od edadimertxe a esip oãN  •

 .aicnêtsissa reuqlauq mes rotinom o ezilitu acisíf aicnêicifed moc aossep amu euq exied oãN  •
Apoie-se num corrimão ou objecto semelhante para se colocar no monitor.

 lanoissiforp oãçazilitu à anitsed es oãN .acitsémod oãçazilitu à sanepa es-anitsed rotinom O  •
em hospitais ou outras instalações médicas.

.lanoissiforp oãçazilitu arap sairássecen samron sa atropus oãn rotinom O  •
.oçlacsed edadinu an es-euqoloC  •

.rotinom od omixórp levómelet mu ezilitu oãN  •
.rotinom o eretla uo eraper ,etnomsed oãN  •

 edadiralop a moc sahlip sa arisni oãN .rotinom etse arap sadacificepse oãn sahlip ezilitu oãN  •
invertida.

.savon rop sadasu sahlip sa etnemataidemi autitsbuS  •
 sêrt etnemadamixorpa( opmet ed odoírep ognol mu etnarud rotinom o razilitu rof oãn odnauQ  •

meses ou mais), retire as pilhas.
.opmet omsem oa setnerefid sopit ed sahlip esu oãN  •

.opmet omsem oa savon e sadasu sahlip esu oãN  •

.saçnairc sad ecnacla od arof rotinom o ahnetnaM  •

 retbo agisnoc oãn euq levíssop É .etepat uo eteprac moc oditsever oãhc me rotinom o esu oãN  •
uma medição correcta.

.otnemanoicnuf uam o racovorp áredoP .sianoicarepo seõtob so esip oãN  •
 ralos zul bos ,raciplas assop augá edno ,odimúh otium etneibma mun rotinom o euqoloc oãN  •

directa, num local com exposição directa ao ar condicionado ou próximo de fogo.
.laroproc arudrog ed megatnecrep e osep ed oãçidem a oãn euq snif sortuo arap rotinom o ezilitu oãN  •

 a moc edadimrofnoc me adautcefe res eved sadasu sahlip ed e otudorp etsed oãçanimile A  •
legislação nacional para a eliminação de produtos electrónicos.

.rasu o ed setna opmil rotinom o erpmes ahnetnaM  •
.ép od/elep ad aigolotap amu ret etneserp aossep ad osac on al-ázilitu ed setna açnalab a epmiL  •

.augá moc rotinom o eval oãN  •
.etneulid uo onezneb moc rotinom o epmil oãN  •

 so ranimile uo raretla e seõtob son racot oãn ed odadiuc o ahnet ,rotinom o rapmil odnauQ  •
dados pessoais.

.adeuq aus a rative arap o-ajetorp ,lacitrev oãçisop amun rotinom o ranezamra eS  •
:seõçidnoc setniuges san rotinom o edraug oãN  •

 - onde possa entrar água.
 ,sadavele etnemamertxe edadimuh e arutarepmet moc siacol  - 

luz solar directa e poeirentos.
.sanitneper seõçarbiv uo seuqohc revah assop edno -  

.ovisorroc ság ed açneserp ajah uo socimíuq sodadraug majes edno siacol me -  
.aditrevni oãçisop me enezamra o men rotinom on sotcejbo euqoloc oãN  •

Saiu do monitor durante a medição. Não saia do monitor até a medição estar concluída.

Os seus pés não estão correctamente posicionados nos eléctrodos. Certi�que-se de que está correctamente posicionado no monitor e volte a tentar.

A posição de medição não é estável ou não colocou os pés 
correctamente.

Mantenha-se imóvel durante a medição.

.ratnet a etlov e adimúh ahlaot amu moc sép sod satnalp sa etnemariegil açedemuH.soces odaisamed oãtse sép sO

O monitor não está correctamente con�gurado. Remova as pilhas. Aguarde um minuto. Reinstale as pilhas. Toque no botão ON-OFF-SET e ligue a 
alimentação. Volte a efectuar a medição.

Coloca-se no monitor antes que 0,0 kg (0,0 lb) seja indicado. Espere que 0,0 kg (0,0 lb) seja indicado, antes de subir para o monitor.

O monitor moveu-se antes que 0,0 kg (0,0 lb) fosse indicado. Não desloque o monitor até que 0,0 kg (0,0 lb) apareça no visor.

Movimento durante a medição. Não se mova até que a medição esteja concluída.

O seu peso é superior a 150 kg (330 lb ou 23 st 8 lb). Este monitor só pode ser utilizado por pessoas que pesem menos de 150 kg (330 lb ou 23 st 8 lb).

 laroproc oãçisopmoc ed rotinoM  otudorp od oãçircseD
412FB otudorp od emoN

WBE-412-FBH  oledoM
bl 2,0 ed otnemercni mu moc bl 8 ts 32 a bl 4,4 / bl 2,0 ed otnemercni mu moc bl 033 a 4,4 / gk 1,0 ed otnemercni mu moc gk 051 a 2 :oseP :sodatluser sod oãçibixe ed solavretnI

%1,0 ed otnemercni mu moc %06 a 5 :laroproc arudrog ed megatnecreP  
%1,0 ed otnemercni mu moc %05 a 5 :socitéleuqse solucsúm ed megatnecreP  

1,0 ed otnemercni mu moc 09 a 7 :CMI  
)osebO( ++ / )osep ed ossecxE( + / )lamroN( 0 / )etneicifusni oseP( - :CMI od oãçacifissalC  

.sona 08 a 01 ed é laroproc arudrog ed megatnecrep a e CMI od oãçacifissalc ,CMI o arap airáte axiaf A •  
.sona 08 a 81 ed é socitéleuqse solucsúm ed megatnecrep a arap airáte axiaf A •  

seroiretna seõçidem sad sodatluseR  :airómeM
Configurar itens da informação de dados pessoais:  A seguinte informação pode ser armazenada para até 4 pessoas.

)”4/1 ed otnemercni( ”4/3 6’6 a ”4’3 , mc 5,991 a 001 :arutlA  
sona 08 a 01 :edadI  

oninimeF/onilucsaM :oxeS  
Precisão do peso  2 kg a 40 kg: ± 0,4 kg, 40 kg a 150 kg: ± 1% / 4,4 lb a 88,2 lb: ± 0,88 lb, 88,2 lb a 330 lb: ± 1% / 4,4 lb a 6 st 4,2 lb: ± 0,88 lb, 6 st 4,2 lb a 23 st 8,0 lb: ± 1% 

%5,3 :socitéleuqse solucsúm ed megatnecreP ,%5,3 :laroproc arudrog ed megatnecreP  )oluclác od oãrdap orre( oãsicerP
 ).)30RL( sanilacla AAA sahlip razilitu edop mébmat( )30R( AAA sahlip 4  oãçatnemila ed etnoF

).C°32 ed etneibma arutarepmet amu a aid rop seõçidem ortauq moc sadazilitu oãs AAA sênagnam ed sahlip odnauQ( ona mu etnemadamixorpA  sahlip sad litú adiV
Temperatura/humidade de funcionamento +10°C a +40°C, 30 a 85 % HR
Temperatura/humidade/pressão atmosférica de armazenamento -20°C a +60°C, 10% a 95% HR, 700 hPa - 1060 hPa

)sahlip sa odniulcni( gk 6,1 etnemadamixorpA  oseP
mm )P( 082 × )A( 82 × )L( 582 etnemadamixorpA  sanretxe seõsnemiD

seõçurtsni ed launam ,)30R( AAA sênagnam ed sahlip 4 ,laroproc oãçisopmoc ed rotinoM  megalabme ad odúetnoC
Nota: Sujeito a modificações técnicas sem aviso prévio.
Este dispositivo cumpre as disposições da directiva CE 93/42/CEE (Directiva relativa a dispositivos médicos).
A OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garante este produto durante 3 anos após a compra.
A garantia não abrange as pilhas, embalagem e/ou danos de qualquer natureza devido a utilização inadequada (como queda ou utilização inadequada física) provocada pelo utilizador. Os produtos reclamados serão 
apenas substituídos se devolvidos juntamente com a factura/original.
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Com o número cada vez maior de dispositivos electrónicos, como computadores e telemóveis, 
os dispositivos médicos utilizados actualmente podem estar sujeitos a interferências 
electromagnéticas de outros equipamentos. A interferência electromagnética pode dar origem ao 
funcionamento incorrecto do dispositivo médico e criar situações potencialmente inseguras.
De igual modo, os dispositivos médicos também não devem interferir com os outros equipamentos.
Para regular os requisitos em termos de EMC (Compatibilidade electromagnética), de modo a 
impedir a ocorrência de situações pouco seguras com os produtos, foi implementada a norma 
EN60601-1-2:2007. Esta norma define os níveis de imunidade às interferências electromagnéticas, 
bem como os níveis máximos de emissões electromagnéticas permitidas para os dispositivos médicos.
Este dispositivo médico fabricado pela OMRON HEALTHCARE está em conformidade com a 
norma EN60601-1-2:2007 relativamente a imunidade e emissões. No entanto, necessitam de ser 
cumpridas precauções especiais:

 Não utilize telemóveis ou outros dispositivos, que geram fortes campos eléctricos e 
electromagnéticos, próximos da unidade. Estes campos podem dar origem ao funcionamento 
incorrecto da unidade e criar situações potencialmente inseguras. Recomenda-se que fiquem 
a uma distância mínima de 7 m. No caso de ficarem a uma distância menor, verificar se o 

dispositivo funciona correctamente.
Documentação adicional de acordo com a norma EN60601-1-2:2007 está disponível na OMRON 
HEALTHCARE EUROPE no endereço mencionado neste manual de instruções. Documentação 
também está disponível em www.omron-healthcare.com.

Este símbolo, presente no produto ou na respectiva documentação, indica que o produto 
não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos urbanos no final do seu período 
de vida útil. Para impedir possíveis efeitos prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde 
pública provocados pela eliminação não controlada de resíduos, separe este produto de 
outros tipos de resíduos e proceda à sua reciclagem de forma responsável, de modo a 
promover uma reutilização sustentável dos recursos.

Os utilizadores não profissionais devem contactar o revendedor ao qual tenham adquirido este 
produto ou as entidades oficiais locais, para saberem como e onde podem levar este produto para 
que seja reciclado de forma segura.
Os utilizadores profissionais devem contactar o fornecedor e verificar os termos e condições do 
contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos urbanos para 
eliminação.



53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPÃO

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, PAÍSES BAIXOS
www.omron-healthcare.com

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes , MK 15 0DG, U.K.

John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, ALEMANHA
www.omron-medizintechnik.de

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANÇA

Rua Agostinho Neto, 26-B, 1750-006 LISBOA
Tel: 217 541 780
e-mail: info@europal.pt
www.europal.pt

Fabricado na China


