
M
27
24
0-
M
-R
ev
.4
-0
2.
23

BILANCIA QUADRANTE GRANDE GIMA DIGITALE
GIMA BIG DIAL DIGITAL SCALE
BALANCE NUMÉRIQUE À LARGE CADRAN GIMA
DIGITALE PERSONENWAAGE MIT GROßANZEIGE  GIMA
BALANZA PANTALLA GRANDE GIMA DIGITAL
BALANÇA DIGITAL GIMA COM MARCADOR GRANDE
ΨΗΦΙΑΚΉ ΖΥΓΑΡΙΆ ΜΕΓΆΛΗ ΟΘΌΝΗ GIMA

رقميةGIMAميزان بشاشة عرض كبيرة 

5253 (Gima 27240)
Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / 
Fabricante / Κατασκευαστής : عناصلا
Momert Co.Ltd.
2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14
Made in Hungary

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/ Vertrieben von
/Distribuido por/Distribuído por/ Διανέμεται από/ : عيزوت
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η ψηφιακή ζυγαριά Μεγάλη Οθόνη GIMA είναι μιά συσκευή χρήσιμη για την μέτρηση βάρους 
του ανθρώπινου σώματος. Η ευρής κλίμακα μέτρησης και η ευκολία χρήσης την καθιστούν 
κατάλληλη για οποιαδήποτε χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οθόνη LCD 2,5”
Μέγιστο βάρος: 225 kg /496 lb
Ακρίβεια: 100 g / 0,2 lb
Ανεκτικότητα: <100 kg ±0,5 kg   >100 kg ±0,7 kg
Αυτόματο σβήσιμο 
Λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου CR 2032
Προϊόν μη ελεγχόμενο  κλ άση ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν διαπιστώσετε ότι αυτή έχει υποστεί ζημιές. 
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό της. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή. 
Οι επισκευές θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνον χρησιμοποιώντας γνήσια 
ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση της 
συσκευής.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση και τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που προβλέπονται για την κανονική της χρήση, δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη 
προσοχή· παρόλα αυτά θα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό περιβάλλον και να μην παραμένει 
εκτεθειμένη στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να 
φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κάτω από υγιεινές συνθήκες. 
Συνιστούμε επίσης να διατηρείτε το προϊόν σε μέρος τέτοιο ώστε ο χρήστης να μπορεί να το 
βρει εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι 
χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς 
τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
.).

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε όταν ανοίξετε την συσκευασία, είναι ο έλεγχος 
των μερών που αποτελούν την συσκευή· επαληθεύστε αν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 
εξαρτήματα και αν αυτά βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Πριν χρησιμοποιήσετε την ζυγαριά για πρώτη φορά απομακρύνετε την μονωτική ταινία των 
μπαταριών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
- Επιλέξτε την ανώτερη μονάδα ( kg, ib ή st ) δια μέσου του επιλογέα που βρίσκεται στην
βάση της ζυγαριάς
- Τοποθετήστε την ζυγαριά στο πάτωμα σε σταθερή θέση ( παράδειγμα: όχι στο ταπέτο)
- Θέσετε σε λειτουργία την ζυγαριά αγγίζοντας με το πόδι την εξέδρα
- Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι που στην οθόνη να εμφανισθεί  ”0.0” . Σε αυτό
το σημείο η ζυγαριά είναι έτοιμη για την μέτρηση
- Ανεβείτε στην εξέδρα και βεβαιωθείτε ότι αμφώτερα τα πόδια είναι σωστά τοποθετημένα
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- Για μια καλύτερη ανάγνωση προσπαθείστε να περιορίσετε τις κινήσεις στην εξέδρα
- Το αποτέλεσμα της μέτρησις θα αναβοσβείσει στην οθόνη δύο φορές και θα είναι ευανάγνωστο
για δέκα δευτερόλεπτα περίπου
- Μετά που θα κατέβετε απο την εξέδρα της ζυγαριάς θα σβήσει αυτομάτως μετά απο έξι
περίπου δευτερόλεπτα
- Για να επιτύχετε αξιόπιστα αποτελέσματα για στατιστικούς λόγους, ζυγιστείτε κάθε ημέρα
πιθανώς την ίδια ώρα. Είναι καλύτερα να ζυγίζεστε γυμνοί μετά το ξύπνημα.

Προσοχή: Εάν το φορτίο υπερβαίνει τα 200kg η ζυγαριά εμφανίζει στην οθόνη ”ERR” 
. Για να αποφύγετε βλάβες μη παραφορτώνετε την ζυγαριά!
Μη χρησιμοποιείτε την ζυγαριά πλησίον εκπομπών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ( 
κινητά, φούρνους μικροκυμάτων).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί  για να διαρκέσει μια ζωή, αντέχει στα περισσότερα χημικά προϊόντα 
εκτός από τους κετόνες Μ.Ε.Κ., και τα διαλυτικά καθώς επίσης και από τις ουσίες που 
απομακρύνουν το σμάλτο.
Όταν η οθόνη απεικονίζει  “LO” προχωρίστε στην αντικατάσταση των μπαταριών (2 x CR 
2032). Η θύκη των μπαταριών είναι τοποθετημένη στην βάση της ζυγαριάς.

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του 
σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση  των συσκευών 
μεταφέροντάς τες σε  ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισότερες πληροφορείες στούς χώρους 
συγκέντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία του  δήμου παραμονής σας, το 
τμήμα χώνευσης τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα απο το οποίο αγοράσατε 
το προιόν. Σε περίπτωση λανθασμένης χώνευσης υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής 
κυρώσεων βάσει των κρατικών νόμων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.
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