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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TH996A-V1 (GIMA 27313)

Importato da / Imported by / Importé par / Eingeführt von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                      :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com 
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-10°C

ميزان أطفال إلكتروني

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller 
Fabricante / Fabricante / Παραγωγός /                     :
Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
1F~3F of Block 48, 1F~3F of Block 46, Changxing Industrial Zone, 
Changzhen Community, Gongming Street, Guangming District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
Made in China
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ηλεκτρονική ζυγαριά της GIMA είναι μιά συσκευή χρήσιμη για την μέτρηση του βάρους και του ύψους 
των νεογέννητων. Η ζυγαριά έχει μεγάλη ακρίβεια και είναι προικισμένη με αυτόματη θέση στο μηδέν και 
αυτόματο σβήσιμο μετά απο 30 δευτερόλεπτα μη χρήσης. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σεντονάκι 
που πλένεται για να σκεπάζει το πιάτο της ζυγαριάς κατά την μέτρηση και ενός μετρικού τροχού για την 
μέτρηση του ύψους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστο Βάρος : 20 Κg / 44 lbs Ελάχιστν Βάννς : 20g
Ακρίβεια : 10g Μέτνιση ύψνυς : 0-150 cm / 0-60
Σεθερμοκρασία περιβάλοντος εργασίας : 5°C - 35°C  Θερμοκρασία αποθήκευσης : -10°C -60°C
Τροφοδότηση: 4 μπαταρίες ΑΑ 1,5V Ανοχή: <5.00kg / ± 0.02kg, ≥5.00kg / ± 0.2% + 0.01kg

ΟΡΙΣΜΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν διαπιστώσετε ότι αυτή έχει υποστεί ζημιές. Απευθυνθείτε στον αντι-
πρόσωπό 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 ατμο-
σφαιρικούς παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται 
πάντα κάτω από υγιεινές συνθήκες. Συστίνουμε να μή αφήνετε το νεογέννητο χωρίς φύλαξη επάνω στην 
ζυγαριά και να μή αφήσετε στα χέρια του την μετρική ροδέλα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά της συσκευασίας (χαρτί’ σελοφάν’ μεταλλικοί συνδετήρες’ κολλητική 
ταινία κλπ.) μπορούν να προκαλέσουν κοψίματα ή πληγές αν δεν χειριστούν κατάλληλα και με προ-
σοχή. Αυτά’ θα πρέπει να απομακρυνθούν με κατάλληλα μέσα και δεν θα πρέπει να αφεθούν στα χέ-
ρια μη υπευθύνων ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση 
της συσκευασίας (ψαλίδια’ μαχαίρια κλπ.).

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.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας είναι η εγκατάσταση των 
μπαταριών.
Ο χώρος για τις μπαταρίες βρίσκεται κάτω απο την βάση της ζυγαριάς .Τοποθετήστε 4 καινούργιες μπατα-
ρίες προσέχοντας την σωστή πολικότητα και κλείστε ξανά το καπάκι .
Η ζυγαριά των νεογέννητων δεν έχει ανάγκη απο ρύθμιση αλλά είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε ορι-
ζόντια επιφάνεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα κάτω απο την ζυγαριά για νεογέννητα και ότι τα ποδαράκια 
ακουμπούν στο επίπεδο της βάσης.
Πιέστε το κουμπί ΟΝ/OFF και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να ακουμπίσετε βάρη στο πιάτο. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η κλίμακα, θα εμφανιστεί η τελευταία τιμή μέτρησης (όχι μικρότερη από 0,5kg 
και κλειδωμένη), εάν υπάρχει, και στη συνέχεια θα επαναρυθμιστεί σε 0,00.
Η ζυγαριά είναι φυσιολογικά ρυθμισμένη σε κιλά. Για να αλλαγή την μονάδα μέτρησης, μετά την ενερ-
γοποίηση της κλίμακας, πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης πριν εμφανιστεί η 
ένδειξη 0.0.
Με κάθε πίεση θα είναι δυνατόν να επιλέξετε εναλλακτικά μεταξύ kg ή lb, στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
μονάδα μέτρησης που επιλέξατε.
Για να αποσπάσετε την προσοχή του νεογέννητου και για να ευκολύνετε τις εργασίες ζυγίσματος είναι 
δυνατόν να ενεργοποιείσετε μιά μελωδία πιέζοντας το κουμπί «MUSIC», για να σταματήσετε την μελωδία 
πιέστε ξανά το ίδιο κουμπί.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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Διαβάστε την τιμή βάρους που αναβοσβήνει στην οθόνη. Εάν η ζυγαριά υπερβεί το μέγιστο βάρος στην 
οθόνη εμφανίζεται «0-LD». Όταν αφαιρεθεί το βάρος, επαναφέρεται στο 0,00.

Μη χτυπάτε.
Μη βάζετε σωρούς από την κλίμακα.
Μη βυθίζετε στο νερό.
Μη ζυγίζετε υπερβολικά βάρη και κάντε έτσι ώστε τα μωρά να μή κουνιούντε στον δίσκο’ μπορεί να 
χαλάσει ο χώρος φορτίου!

Εάν η ζυγαριά δεν χρησιμοποιείται σβήνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, για να
σβήσετε χειρονακτικά την ζυγαριά πιέστε το κουμπί ON/OFF με την ζυγαριά άδεια. Αφαιρέστε τις μπατα-
ρίες όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό.
Για να πραγματοποιείσετε την μέτριση ύψους, τοποθετείστε το νεογέννητο ξαπλωμένο σε μιά σταθερή 
επιφάνεια και χρησιμοποιείστε τον τροχό που σας εφοδιάσαμε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αφόρτιστη μπαταρία είναι αναγκαίο να αντικαταστείσετε τις μπα-
ταρίες .Χωνέψετε τις εξαντλημένες μπαταρίες κατά τούς ισχύοντες νόμους.
Το προϊόν δεν έχει ανάγκη από μια ειδική συντήρηση. Η διάρκεια ζωής του είναι σχετική με την χρήση του, 
για τον καθαρισμό μή βυθίσετε την συσκευή σε νερό ή υγρά, χρησιμοποιείστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο 
με απορυπαντικά και/ή απολυμαντικά που να μή διαβρώνουν το προϊόν.

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. 

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

Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης Διάθεση WEEE

Διατηρείται σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον

Κρατήστε το 
μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία 

Όριο θερμοκρασίας 

Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας Ημερομηνία 
παραγωγής 

Προϊόν σύμφωνο με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία




