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Μoντέλο 799 135GR

Με όλες τις εγγυήσεις
Οταν αγοράζετε προϊόντα της εταιρείας seca, δεν αγοράζετε μόνο τεχνολογία, η οποία είναι 
δοκιμασμένη πάνω από έναν αιώνα, αλλά και εγγυημένη ποιότητα, την οποία πιστοποιούν 
κρατικές υπηρεσίες και ινστιτούτα. 
Τα προϊόντα seca ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρότυπα και εθνικούς νόμους. 
Οταν αγοράζετε προϊόντα seca, αγοράζετε το μέλλον. 

Τα προϊόνα που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες 
χειρισμού ανταποκρίνονται στο νόμο περί ιατρικών 
προϊόντων, δηλ. στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
είναι προσκολλημένη σε ολόκληρη την Ευρώπη σε 
εθνικούς νόμους.

Ζυγαριές, οι οποίες φέρουν αυτό το σήμα, έχουν 
εγκριθεί εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως 
ζυγαριές στον ιατρικό τομέα. Οι ζυγαριές seca που 
φέρουν το σήμα αυτό, εκπληρώνουν τις υψηλές 
ποιοτικές και τεχνικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει 
να ανταποκρίνονται οι ζυγαριές με δυνατότητα 
βαθμονόμησης.

 
Ζυγαριές, οι οποίες φέρουν αυτό το σήμα, έχουν 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με την κατηγορία ακριβείας ΙΙΙ 
της Οδηγία της ΕΟΚ 90/384 ΕΟΚ. 

Προϊόντα που φέρουν αυτό το σήμα, εκπληρώνουν 
τις ακόλουθες οδηγίες και προδιαγραφές: 
1. Οδηγία 90/384/EΟΚ περί μη αυτόματων 

ζυγαριών 
2. Οδηγία 93/42/EΟΚ περί ιατρικών προϊόντων
3. DIN EN 45501 περί μετρολογικών απόψεων μη 

αυτόματων ζυγαριών

Η επαγγελματική ευσυνειδησία της εταιρείας seca 
αναγνωρίζεται και από επίσημη υπηρεσία. Η Αρμόδια 
Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου ιατρικών προϊόντων 
επιβεβαιώνει με το Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία seca 
τηρεί με συνέπεια τις αυστηρότερες νομικές 
απαιτήσεις ως κατασκευαστής ιατρικών προϊόντων. 
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας 
seca περιλαμβάνει τους τομείς Εξέλιξη, Παραγωγή, 
Διάθεση και Σέρβις ιατρικών ζυγαριών και 
συστημάτων μέτρησης και Εργομετρική. 

Η seca βοηθάει το περιβάλλον. 
Η οικονομία φυσικών αποθεμάτων, αποτελεί 
πρώτιστο σκοπό μας. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε 
να κάνουμε οικονομία υλικού συσκευασίας εκεί όπου 
επιβάλλεται για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Και 
ό,τι παραμένει υπόλοιπο, μπορεί να αποσυρθεί 
επιτόπου στο Σύστημα Ανακύκλωσης.
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1. Τα θερμά μας συγχαρητήρια!
Με την ηλεκτρονική ζυγαριά seca 799
αποκτήσατε μία συσκευή που είναι 
ταυτόχρονα ανθεκτική και προσφέρει 
ζυγίσματα υψηλής ακριβείας.
Εδώ και 150 χρόνια η εταιρεία seca προσφέρει 
την πείρα της στις υπηρεσίες της υγείας και 
θέτει πάντα ως πρωτοπόρος εταιρεία στις 
αγορές πολλών χωρών του κόσμου νέα μέτρα 
σύγκρισης με τις νεωτεριστικές τις και 
πρωτότυπες εξελίξεις στον τομέα ζυγαριών και 
οργάνων μέτρησης.
Η ηλεκτρονική ζυγαριά seca 799 έχει 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εθνικές 
προδιαγραφές ειδικά για τη χρήση σε 
νοσοκομεία, ιατρεία και ιδρύματα περίθαλψης. 
Η ζυγαριά είναι ένα ιατρικό προϊόν της 
κατηγορίας Ι και έχει βαθμονομηθεί 
σύμφωνα με την κατηγορία ακριβείας III.

Η εξακρίβωση του βάρους γίνεται μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. 
Παράλληλα με το συνηθισμένο προσδιορισμό 
βάρους η ηλεκρονική ζυγαριά seca 799
διαθέτει μία επιπλέον λειτουργία για την 
εξακρίβωση του Δείκτη Βάρους και Υψους. Με 
τη βοήθεια του πληκτρολογίου πληκτρολογείτε 
το ύψος και η ζυγαριά εξακριβώνει τον Δείκτη 
Βάρους και Υψους.
Η ζυγαριά έχει σταθερή κατασκευή και θα σας 
προσφέρει για πολύ καιρό τις υπηρεσίες της. 
Είναι απλή στο χειρισμό της και διαθέτει 
μεγάλη και ευδιάκριτη ένδειξη.
Η ηλεκτρονική ζυγαριά seca 799 διαθέτει 
ρόδες μεταφοράς και λόγω της μικρής 
κατανάλωσης σε ρεύμα, μπορεί με ένα σετ 
μπαταριών να χρησιμοποιείται και ως κινητή 
ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Ασφάλεια
Πριν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο, για να 
διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας.
• Εχετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο 

έντυπο οδηγιών χειρισμού.
• Διαφυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού μαζί με 

τη Δήλωση Συμβατότητας σε ασφαλές 
μέρος.

• Δεν επιτρέπεται να αφήσετε να πέσει 
κάτω η ζυγαριά, όπως επίσης δεν 
επιτρέπεται να την εκθέτετε σε 
χτυπήματα.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον 

αναφερόμενο τύπο μπαταριών (βλέπε " 
Αντικατάσταση μπαταρίας" στη 
σελίδα 144).

• Κάνετε τακτικά συντήρηση και 
επαναβαθμονόμηση της ζυγαριάς (βλέπε 
"8. Συντήρηση / επαναβαθμονόμηση" στη 
σελίδα 144)

• Να αναθέτετε κάθε επισκευή της 
ζυγαριάς μόνο σε εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς.
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3. Πριν από τη θέση λειτουργίας…

Εξαγωγή από τη συσκευασία
Aπομακρύνετε τη συσκευασία και τοποθετήστε τη ζυγαριά πάνω σε σταθερή και επίπεδη 
επιφάνεια.
Στο πακέτο παράδοσης περιέχονται:

• Πλατφόρμα ζυγίσματος
• Κολόνα με κεφαλή ενδείξεων 
• 1 εξαγωνικό κλειδί SW 5
• 2 βίδες στερέωσης
• Θήκη μπαταριών με 6 μπαταρίες   

τύπου Mignon AA 1,5 V

Τροφοδοσία ρεύματος
Η τροφοδοσία ρεύματος της ζυγαριάς γίνεται συνήθως μέσω μπαταριών.
Η ένδειξη υγρού κρυστάλλου καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα - με ένα σετ μπαταριών μπορούν να 
πραγματοποιηθούν 10.000 ζυγίσματα.
– Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη ζυγαριά, 

ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο 
κάτω μέρος της ζυγαριάς.

– Πιέστε το κλείστρο της θήκης μπαταριών 
προς την κατεύθυνση της επιγραφής "Bat-
tery" και ανοίξτε το καπάκι.

– Συνδέστε το καλώδιο στη θήκη με τις 
μπαταρίες.

– Τοποθετήστε τη θήκη στην υποδοχή 
μπαταριών.

– Κλείστε το καπάκι και επαναφέρετε τη 
ζυγαριά στην κανονική της θέση.

Υπόδειξη: Η ζυγαριά έχει προετοιμαστεί 
για να λειτουργεί με τροφοδοτικό της 
seca, το οποίο μπορείτε να 
προμηθευτείτε ως αξεσουάρ.

Η τροφοδοσία ισχύος της ζυγαριάς 
επιτυγχάνεται μέσω μιας συσκευής δικτύου.
Υπόδιξη: Το τροφοδοτικό μπορί να 
χρησιμοποιηθί χωρίς βλάβη της ζυγαριάς 
ή των μπαταριών πίσης και μ 
τοποθτημένς τις μπαταρίς. 

ΜετασχηματιστήςΖυγαριά από κάτω
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Συναρμολόγηση της κολόνας
Η κολόνα με την κεφαλή ενδείξεων συναρμολογείται στην πλατφόρμα ζυγίσματος.
– Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης μέσα από 

το άνοιγμα.
– Τοποθετήστε την κολόνα μέσα στην 

υποδοχή. Η ένδειξη πρέπει να μπορεί να 
διαβάζεται από άτομα, τα οποία 
στέκονται επάνω στη ζυγαριά.

– Βιδώστε την κολόνα από κάτω με την 
πλατφόρμα ζυγίσματος.
Για καλύτερο σφίξιμο των βιδών γυρίστε 
τη ζυγαριά λίγο προς τα πλάγια. 

– Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου 
σύνδεσης στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς.

– Τοποθετήστε πάλι τη ζυγαριά σε όρθια 
θέση.

4. Τοποθέτηση και ρύθμιση της 
ζυγαριάς

– Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σταθερή 
επιφάνεια. 

– Λύστε τα κόντρα παξιμάδια πάνω από τις 
τέσσερις βίδες των ποδιών (1).

– Ευθυγραμμίστε τη ζυγαριά στρέφοντας 
ανάλογα τις βίδες των ποδιών. Η 
φυσαλλίδα της αεροστάθμης πρέπει να 
βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του 
κύκλου (2). 

– Κατόπιν βιδώστε σταθερά τα κόντρα 
παξιμάδια (3).

– Προσέχετε ώστε η ζυγαριά να έρχεται σε 
επαφή με το δάπεδο μόνο με τα πόδια της. 
Η ζυγαριά δεν επιτρέπεται να στηρίζεται 
πουθενά.

Προσοχή!  
Η ευθυγράμμιση της πλαφόρμας ζυγίσματος 
πρέπει να ελέγχεται μετά από κάθε αλλαγή 
της θέσης τοποθέτησης και ενδεχομένως να 
διορθώνεται.

1.

2.

3.

Αεροστάθμη
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5. Χειρισμός

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις
Τα στοιχεία χειρισμού και η οθόνη βρίσκονται στην κεφαλή ενδείξεων στην κολόνα.

 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ζυγαριάς

 βραχύ πάτημα πλήκτρου s αλλαγή μεταξύ περιοχή ζυγίσματος 1 και 2

στο μενού λειτουργίας s αύξηση τιμής

βραχύ πάτημα πλήκτρου s ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας μνήμης 
  (Hold)

 μακρύ πάτημα πλήκτρου s ρύθμιση ένδειξης στο μηδέν, ενεργοποίηση/ 
  απενεργοποίηση λειτουργίας  απόβαρου (Tara)

στο μενού λειτουργίας  s μείωση τιμής

 Ενεργοποίηση λειτουργίας ΔΒΥ και πλήκτρο επιβεβαίωσης για εισαγωγή στοιχείων
Μoντέλο 799 139GR



Σωστό ζύγισμα
– Με άφορτη ζυγαριά πιέστε το πλήκτρο 

εκκίνησης.
Στην ένδειξη εμφανίζονται αλλεπάλληλα 
se(a, 8.8.8.8.8. και 0.0. Αμέσως μετά η 
ζυγαριά ρυθμίζεται στο μηδέν και είναι 
έτοιμη για λειτουργία.

– Εν ανάγκη αλλάξτε το επίπεδο 
ζυγίσματος (βλέπε 140).

– Διαβάστε το αποτέλεσμα ζυγίσματος από 
την ψηφιακή ένδειξη.

– Σε περίπτωση επιβάρυνσης της ζυγαριάς 
πάνω από 150 kg ή 200 kg εμφανίζεται 
στην οθόνη ST0P.

– Για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά 
πιέστε πάλι το πλήκτρο εκκίνησης.

Αλλαγή των επιπέδων ζυγίσματος
H seca 799 διαθέτει δύο επιλέξιμα επίπεδα ζυγίσματος. Στο επίπεδο ζυγίσματος 1 έχετε στη 
διάθεσή σας υψηλότερη ευκρίνεια της ένδειξης σε μειωμένη μέγιστη ικανότητα ζυγίσματος, στο 
επίπεδο ζυγίσματος 2 μπορείτε να εκματαλλευτείτε πλήρως τη μέγιστη ικανότητα ζυγίσματος 
της ζυγαριάς. Αποφασίζετε ανάλογα με τη χρήση, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την 
υψηλότερη ευκρίνεια της ένδειξης ή το επίπεδο μεγάλων φορτίων. 
– Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά με το πράσινο 

πλήκτρο εκκίνησης. Η ζυγαριά λειτουργεί 
αρχικά στο τελευταία επιλεγμένο επίπεδο 
ζυγίσματος.

– Για να αλλάξετε το επίπεδο ζυγίσματος, 
πιέστε το πλήκτρο   

– Στην οθόνη εμφανίζεται το εκάστοτε 
ενεργό επίπεδο ζυγίσματος.

Υπόδειξη:
Η αλλαγή από το επίπεδο 1 με υποδιαίρεση ακριβείας στο επίπεδο 2 με μεγαλύτερη 
υποδιαίρεση είναι εφικτή και με φορτωμένη τη ζυγαριά, εκτός αν η ζυγαριά βρίσκεται σε ειδική 
λειτουργία (όπως π.χ. Δείκτης-Βάρους-Υψους (BMI)). Η αλλαγή από το επίπεδο 2 με 
μεγαλύτερη υποδιαίρεση στο επίπεδο 1 με υποδιαίρεση ακριβείας είναι εφικτή για τεχνικούς 
λόγους μόνο με άδεια ζυγαριά. Και εδώ δεν επιτρέπεται η ζυγαριά να βρίσκεται σε ειδική 
λειτουργία.
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Aυτόματη απενεργοποίηση/οικονομική λειτουργία
Η ζυγαριά αναγνωρίζει αυτόματα αν πρόκειται για λειτουργία μόνο με συσσωρευτές/μπαταρίες 
ή αν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
– Σε λειτουργία συσσωρευτών: αυτόματη απενεργοποίηση 30 δευτερόλεπτα μετά από την 

τελευταία χρήση.
– Σε λειτουργία δικτύου: απενεργοποίηση μόνο μέσω πληκτρολογίου.

Ρύθμιση απόβαρου στην ένδειξη βάρους (TARE)
Η λειτουργία απόβαρου (Tara) είναι πολύ χρήσιμη, π.χ. για την εξακρίβωση του βάρους ενός 
παιδιού, ενός ζώου ή ενός οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που έχετε μαζί σας πάνω στη 
ζυγαριά. 
Ακολουθήστε την εξής σειρά:
– Με άφορτη ζυγαριά πιέστε το πλήκτρο 

εκκίνησης.

– Ανεβείτε στη ζυγαριά χωρίς το επιπλέον 
βάρος, και ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
απόβαρου (Tara) πιέζοντας για αρκετό 
χρόνο το πλήκτρο HOLD/TARE.
Η ένδειξη επαναφέρεται στη θέση μηδέν. 
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0.0.
Εμφανίζεται η ένδειξη "ΝΕΤ".

– Πάρτε τώρα μαζί σας στη ζυγαριά το 
επιπλέον βάρος. Μπορείτε επίσης και να 
εγκαταλείψετε τη ζυγαριά, στην περίπτωση 
αυτή εμφανίζεται η ένδειξη ----.
Η ζυγαριά εξακριβώνει το βάρος του 
επιπρόσθετου φορτίου.

– Πιέζοντας εκ νέου για κάποιο χρονικό 
διάστημα το πλήκτρο απενεργοποιείται η 
λειτουργία απόβαρου (Tara), η ζυγαριά 
βρίσκεται πάλι στην κανονική λειτουργία 
ζυγίσματος, η τιμή απόβαρου 
διαγράφεται.

– Απενεργοποιώντας τη ζυγαριά 
διαγράφεται επίσης η τιμή απόβαρου.

Αποθήκευση τις τιμής βάρους (HOLD)
Η εξακριβωθείσα τιμή βάρους μπορεί να παραμείνει στην ένδειξη ακόμα και μετά την 
εκφόρτωση της ζυγαριάς. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα περίθαλψης του 
ασθενή, προτού σημειωθεί η τιμή βάρους.
– Πιέστε για λίγο το πλήκτρο HOLD/TARE,

ενώ είναι φορτωμένη η ζυγαριά.

Στην ψηφιακή ένδειξη εμφανίζεται "HOLD". 
Η τιμή παραμένει στη μνήμη της ένδειξης 
μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση (σε 
λειτουργία συσσωρευτών). 
Το τρίγωνο με το θαυμαστικό δηλώνει ότι 
αυτή η αποθηκευμένη ένδειξη είναι ένας 
επιπλέον εξοπλισμός, για τον οποίο δεν 
υφίσταται υποχρεωτική βαθμονόμηση.
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– Η λειτουργία HOLD μπορεί να 
απενεργοποιηθεί πιέζοντας πάλι το 
πλήκτρο HOLD/TARE.

Στην οθόνη εμφανίζεται 0.0 εάν δεν είναι 
φορτωμένη η ζυγαριά ή η επίκαιρη τιμή βάρους. 
Η ένδειξη "HOLD" εξαφανίζεται.

Υπόδειξη: 
Οι λειτουργίες HOLD και TARA μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ταυτόχρονα.

Δείκτης-Βάρους-Υψους (ΔΒΥ)
Ο Δείκτης-Βάρους-Υψους φέρει σε σχέση το ύψος ενός ατόμου με το βάρος του και παρέχει 
έτσι τη δυνατότητα ακριβέστερων στοιχείων π.χ. του ιδανικού βάρους κατά Broca. Εμφανίζεται 
ένα όριο ανοχής, το οποίο ισχύει ως ιδανικό για την υγεία. Ο Δείκτης-Βάρους-Υψους ισχύει μόνο 
για ενήλικους.
– Με άφορτη ζυγαριά πιέστε το πλήκτρο 

εκκίνησης.
Στην ένδειξη εμφανίζονται αλλεπάλληλα 
se(a, 8.8.8.8.8. και 0.0. Μετά η ζυγαριά 
ρυθμίζεται στο μηδέν και είναι έτοιμη για 
λειτουργία.

– Πιέστε το πλήκτρο FUNC. 
Στην οθόνη βλέπετε το ύψος που είχε 
πληκτρολογηθεί την τελευταία φορά.

– Με τα πλήκτρα βελών μπορείτε να 
τροποποιήσετε σταδιακά την τιμή 
ανάλογα με την υποδιαίρεση της ένδειξης.

– Εάν ρυθμιστεί η σωστή τιμή, πιέστε ακόμα 
μία φορά το πλήκτρο FUNC. Η λειτουργία 
ΔΒΥ έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

– Αφήστε τον ασθενή να περάσει στη 
ζυγαριά. Ο ασθενής πρέπει να στέκεται σε 
ηρεμία στη ζυγαριά.

– Διαβάστε τον ΔΒΥ στην ψηφιακή ένδειξη 
και κάνετε σύγκρισή του με τις κατηγορίες 
στη σελίδα 143.

– Για να επανέλθετε πάλι στην κανονική 
λειτουργία ζυγίσματος, πιέστε το πλήκτρο 
FUNC.

– Για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, 
πιέστε πάλι το πλήκτρο εκκίνησης.
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Aξιολόγηση του Δείκτη-Βάρους-Υψους για ενήλικες:
Κάνετε σύγκριση της εξακριβωθείσας τιμής με τις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες, οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που χρησιμοποίησε το 2000 η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (WHO). 

• ΔΒΥ κάτω από 18,5:
Προσοχή, ο ασθενής ζυγίζει πολύ λίγο. Ενδεχομένως να υφίσταται τάση για απίσχνανση. 
Συνίσταται αύξηση του βάρους προς βελτίωση της ευεξίας και των επιδόσεων. Σε περίπτωση 
αμφιβολιών θα πρέπει να γίνει παραπομπή σε ειδικό ιατρό.

• ΔΒΥ μεταξύ 18,5 και 24,9:
Ο ασθενής έχει κανονικό βάρος. Επιτρέπεται να παραμείνει όπως είναι.

• ΔΒΥ μεταξύ 25 και 30 (Προπαχυσαρκία):
Ο ασθενής είναι ελαφρώς έως μετρίως υπέρβαρος. Θα πρέπει να μειώσει το βάρος του, εάν 
υφίσταται ήδη μία ασθένεια (π.χ. διαβήτης, υπέρταση, ουρική αρθρίτιδα, διαταραχές 
μεταβολισμού λιπών).

• ΔΒΥ πάνω από 30:
Πρέπει να γίνει επειγόντως μείωση του βάρους. Επιβαρύνονται μεταβολισμός, κυκλοφορικό 
και κόκκαλα. Συνίσταται συνεπής δίαιτα, πολύ κίνηση και προπόνηση συμπεριφοράς. Σε 
περίπτωση αμφιβολιών θα πρέπει να γίνει παραπομπή σε ειδικό ιατρό.

6. Καθάρισμα
Ανάλογα με τις ανάγκες, καθαρίζετε το πλαίσιο και την πλατφόρμα με απορρυπαντικό οικιακής 
χρήσης ή με ένα συνηθισμένο απολυμαντικό μέσο. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά μέσα καθαρισμού που προκαλούν αμυχές, οινόπνευμα, βενζίνη 
ή παρόμοια μέσα, διότι μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες υψηλής ποιότητας.

7. Τι κάνετε εάν…
… δεν εμφανίζεται ένδειξη βάρους;
– Εχει ενεργοποιηθεί η ζυγαριά;
– Ελέγξτε τις μπαταρίες.
– Εχει γίνει σωστή σύνδεση της επαφής  προς την ένδειξη της ζυγαριάς;

… πριν από το ζύγισμα δεν εμφανίζεται 0.000;
– Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο εκκίνησης – κατά την ενέργεια αυτή δεν επιτρέπεται να είναι 

επιβαρυμένη η ζυγαριά και έρχεται σε επαφή με το δάπεδο μόνο με τα πόδια της .

… πριν από το ζύγισμα δεν εμφανίζεται 0.0, αλλά - - - - ;
– Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο εκκίνησης – κατά την ενέργεια αυτή δεν επιτρέπεται να είναι 

επιβαρυμένη η ζυγαριά και έρχεται σε επαφή με το δάπεδο μόνο με τα πόδια της .

… παραμένει συνέχεια αναμμένο ένα στοιχείο ή δεν ανάβει καθόλου; 
– Η ανάλογη θέση παρουσιάζει κάποιο σφάλμα. Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης 

πελατών.

… εμφανίζεται η ένδειξη ;
– Μειώνεται η τάση μπαταριών. Τις επόμενες ημέρες πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

μπαταριών.

… εμφανίζεται η ένδειξη batt; 
– Η μπαταρίες είναι άδειες. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

… εμφανίζεται η ένδειξη St0p; 
– Εγινε υπέρβαση του μέγιστου φορτίου.
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… αναβοσβήνει η ένδειξη;
– Εάν ενεργοποιήσατε μόλις τώρα τη λειτουργία Hold ή Tara, περιμένετε έως ότου η ζυγαριά 

αναγνωρίσει μία σταθερή τιμή βάρους. Κατόπιν σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη. 

– Εάν δεν προηγήθηκε καμία ενεργοποίηση λειτουργίας, τότε εκφορτώνετε τη ζυγαριά και 
περιμένετε έως ότου εμφανιστεί 0.0 μετά κάνετε νέο ζύγισμα.

… εμφανίζονται η ένδειξη E και XX.XX; 
– Απενεργοποιήστε τη ζυγαριά με το πλήκτρο εκκίνησης και κάνετε εκ νέου ενεργοποίηση. 

Μετά από την ενέργεια αυτή η ζυγαριά λειτουργεί κανονικά. 
Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, διακόψτε την τροφοδοσία τάσης, απομακρύνοντας 
για λίγο τις μπαταρίες ή αποσυνδέοντας το τροφοδοτικό. Εάν δεν φέρει αποτελέσματα και 
αυτό το μέτρο, ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

8. Συντήρηση / επαναβαθμονόμηση
Αναθέστε την επαναβαθμονόμηση σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις σε 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το έτος της ρύθμισης βρίσκεται πίσω από τη σήμανση CE στην 
πινακίδα τύπου πάνω από τον αριθμό της αναφερθείσας θέσης 0109 (Διεύθυνση 
Βαθμονόμησης Εσσης). Η επαναβαθμονόμηση είναι υποχρεωτικά απαραίτητη σε περίπτωση 
που παραβιάστηκε μία ή περισσότερες ετικέτες ασφάλειας.
Συνιστούμε, πριν από την επαναβαθμονόμηση να αναθέσετε τη συντήρηση της ζυγαριάς στον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα σας βοηθήσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών της seca.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Εάν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  ή batt θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες. Χρειάζεστε 6 μπαταρίες Mignon τύπου ΑΑ, 1,5 Volt.
– Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη ζυγαριά, 

ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο 
κάτω μέρος της ζυγαριάς.

– Πιέστε το κλείστρο της θήκης μπαταριών 
προς την κατεύθυνση της επιγραφής 
"Battery" και ανοίξτε το καπάκι.

– Αφαιρέστε τη θήκη μπαταριών από την 
υποδοχή.

– Απομακρύνετε τις άδειες μπαταρίες και 
τοποθετήστε νέες μπαταρίες μέσα στη 
θήκη. 

Προσέχετε τη σωστή πολικότητα.

– Τοποθετήστε τη θήκη με τις μπαταρίες 
στην υποδοχή μπαταριών.

– Κλείστε το καπάκι.
– Eπαναφέρετε τη ζυγαριά στην κανονική 

της θέση.
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9. Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσει
Πλάτος: 292 mm 
Υψος: 830 mm  
Βάθος: 390 mm
Μέγεθος ψηφίων 20 mm
Bάρος περ. 6,8 kg
Ορια θερμοκρασίας +10 °C έως +40 °C
Τροφοδοσία ρεύματος μπαταρία/ 

τροφοδοτικό (προαιρετικά)
Μπαταρίες 6 μπαταρίες τύπου AA, 1,5 V
Βαθμονόμηση σύμφ  
με την Οδηγία 90/384/EOK ιατρική βαθμονόμηση, κατηγορία III
ππππατρικό προϊόν σύμφ 
με την Οδηγία 93/42/EOK Κατηγορία I
Μέγιστο φορτίο
Περιοχή ζυγίσματος 1 150 kg
Περιοχή ζυγίσματος 2 200 kg
Ελάχιστο βάρος
Περιοχή ζυγίσματος 1 2 kg
Περιοχή ζυγίσματος 2 4 kg
Ελάχιστη διαβάθμιση
Περιοχή ζυγίσματος 1 100 g
Περιοχή ζυγίσματος 2 200 g
Ακρίβεια 1ης βαθμονόμησης
Περιοχή ζυγίσματος 1:
έως 50 kg: ± 50 g 
50 kg έως 150 kg: ± 100 g
Περιοχή ζυγίσματος 2:
έως 100 kg: ± 100 g 
100 kg έως 200 kg: ± 200 g
Λιτουργίς Αλλαγή των επιπέδων ζυγίσματος, Tara, Hold, 

Δίκτης-Βάρους-Υψους
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10. Ανταλλακτικά και Εξαρτήματα

Τροφοδοσία ρεύματος
Τροφοδοτικό ισχύος ανάλογα με το μοντέλο 
Μετασχηματιστής ρεύματος, Euro: 230V~ / 50Hz / 12V= / 130mA 
seca Αρ. παραγγελίας: 68-32-10-252
Τροφοδοτικό με αυτόματη αλλαγή έντασης ρεύματος: 100-240V~ / 50-60Hz / 12V= / 0.5A 
seca Αρ. παραγγελίας: 68-32-10-265 
Προσοχή! 
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια τροφοδοτικά της seca με τάση εξόδου 9V ή ελεγχόμενη 
τάση 12Volt. Τα συνηθισμένα τροφοδοτικά του εμπορίου μπορεί να τροφοδοτούν με 
μεγαλύτερη τάση από αυτή που αναφέρουν, και να προκαλέσουν έτσι βλάβη στη ζυγαριά.

11. Απόσυρση

Απόσυρση της συσκευής
Μην αποσύρετε τη συσκευή στα 
οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή 
πρέπει να αποσύρεται σωστά ως 

άχρηστο ηλεκτρονικό εξάρτημα. Τηρείτε 
τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμούς. Για 
περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην 
υπηρεσία μας για σέρβις

service@seca.com

Μπαταρίες
Μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στα οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες 
στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής 
μεταχειρισμένων μπαταριών. Κατά την 
αγορά νέων μπαταριών επιλέγετε μπαταρίες 
που δεν περιέχουν υδράργυρο (Hg), κάδμιο 
(Cd) και μόλυβδο (Pb).

12. Εγγύηση
Για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε 
σφάλματα υλικού ή κατασκευής, ισχύει 
διετής προθεσμία εγγύησης από την 
ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα κινούμενα 
εξαρτήματα, όπως π.χ. μπαταρίες, καλώδια, 
τροφοδοτικά, συσσωρευτές κ.λπ., 
αποκλείονται από την εγγύηση αυτή. 
Ελαττώματα, το οποία καλύπτονται από την 
εγγύηση, επιδιορθώνονται δωρεάν για τον 
πελάτη με προσκόμιση της απόδειξης 
αγοράς. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να 
ληφθούν υπόψη. Τα έξοδα μεταφοράς από 
και προς τον πελάτη επιβαρύνουν τον 
πελάτη, αν η συσκευή βρίσκεται σε άλλο 
μέρος από την έδρα του πελάτη. 
Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται στη 

μεταφορά, μπορεί να εγερθεί εγγυητική 
αξίωση μόνο εφόσον χρησιμοποιήθηκαν για 
τις μεταφορές η πλήρης γνήσια συσκευασία 
και το προϊόν ασφαλίσθηκε και στρώθηκε στη 
συσκευασία όπως κατά τη γνήσια 
συσκευασία του.
Για το λόγο αυτό διαφυλάξτε σε ασφαλές 
μέρος όλα τα μέρη της συσκευασίας.
Δεν υφίσταται εγγυητική αξίωση, αν η 
συσκευή ανοιχτεί από άτομα, τα οποία δεν 
έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση για το σκοπό 
αυτό από την εταιρία seca.
Παρακαλούμε τους πελάτες μας στο 
εξωτερικό, σε περίπτωση εγγυητικής 
αξίωσης, να απευθυνθούν άμεσα στην 
αντιπροσωπεία αγοράς της εκάστοτε χώρας.
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