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Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056             
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Bilancia in plastica ultrasottile
ultra slim plastic Body scale
Balance en plastique ultra mince
ultradünne personenwaage
Báscula de plástico ultra fina
Balança de plástico super fina
Πλαστική  ζυγαρια εξαιρετικα λεΠτή
waga plastikowa ultracienka

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

attenZione: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
attention: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
aVis: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
acHtung: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
atenciÓn: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
atençÃo: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠρΟσΟΧή: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
uwaga: przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu  operatorzy muszą przeczytać 
podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i 
zrozumiałe

ميزان من البالستيك رقيق جدا
 

Fabbricante
Manufacturer

27262

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C. 

Teme l’umidità
Keep away from humidity

Conservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlight
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ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ LCD

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Auto ON
• LCD Εξαιρετικά μεγάλη 74x38mm
• Μονάδα Βάρους: kg, lb, st:lb
• Ικανότητα: 150kg/330lb/23st:8lb
• Κλίμακα: 0,1kg/0,2lb/0,2lb(1lb,≥20st)
• Μήνυμα υπερφόρτωσης: “  ”
• Μήνυμα χαμηλής μπαταρίας “Lo”
• Μπαταρία: 1 x CR2032

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 

• Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +/- είναι σωστοί.
• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να διευκολύνετε την αφαίρεση 
της μπαταρίας από τη θέση της αν χρειάζεται.

Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία πριν από τη χρήση.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Επιλογή μονάδας

Κουμπί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1) Πατήστε το κουμπί UNIT για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επιλέξετε μονάδα.
2) Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, αφήστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα 
η ζυγαριά.
3) Ανεβείτε απευθείας στη βάση της ζυγαριάς. Η οθόνη αναβοσβήνει έως ότου μετρηθεί το βάρος. Μετά 
από 10 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται αυτόματα.
4) Αν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται αυτόματα
5) Όταν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση χωρίς να τοποθετείτε 
αντικείμενα επάνω της.

Προειδοποιήσεις:
• Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλί
• Για να εξασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση του βάρους, όταν μετακινείτε τη ζυγαριά συνιστούμε 
να την ενεργοποιήσετε (ή να την αγγίξετε) και να περιμένετε να σβήσει. Μετά  μπορείτε να 
ανεβείτε στη ζυγαριά για να μετρήστε το βάρος σας. Διαφορετικά, μπορεί να ανιχνεύσει 
μεγαλύτερο βάρος.
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ΧΩΝευσή: 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
Συγχαίρουμε μαζί σας που αγοράσατε ένα δικό μας προϊόν. Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στα υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα τόσο των υλικών όσο και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την 
ημερομηνία απόκτησης του  GIMA . Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης θα φροντίσουμε για την 
επιδιόρθωση και / ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των υλικών που θα παρουσιάσουν  βλάβη λόγω 
αποδειγμένου προβλήματος κατασκευής, με εξαίρεση τα εργατικά έξοδα ή έξοδα μετακίνησης, μεταφορές 
και συσκευασίες. Εξαιρούνται της εγγύησης όλα τα αναλώσιμα υλικά. Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
που γίνεται κατά την περίοδο εγγύησης δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου εγγύησης. 
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που: η επιδιόρθωση γίνεται από προσωπικό όχι εγκεκριμένο και με 
ανταλλακτικά όχι αυθεντικά, ζημιές ή ελαττώματα  που προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα ή κακή 
χρήση.  Η GIMA δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία σε ηλεκτρονικές συσκευές ή software που προέρχονται 
από εξωτερικούς παράγοντες όπως: ανεβοκατεβάσματα ηλεκτρικής τάσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
ραδιοφωνικές παρεμβολές, κ.λ.π.. Η εγγύηση παύει να έχει ισχή εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω κανόνες 
και εάν ο αριθμός μητρώου ( εάν υπάρχει ) έχει απομακρυνθεί, σβηστεί ή αλλοιωθεί. Τα προϊόντα που 
θεωρούνται με βλάβη πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά και μόνον από τον μεταπωλητή από τον 
οποίο αγοράστηκαν.
Αποστολή εμπορευμάτων κατευθείαν  στην εταιρεία GIMA θα επιστραφούν.


