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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy              
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA

27248
27249

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por: 
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 
Made in China

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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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 ديجيتالي من زجاج
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WYŚWIETLACZ LCDDANE & SPECYFIKACJE
• Auto ON
• Auto OFF
• Jednostka pomiaru ciężaru: kg, lb, st:lb
• Maksymalne obciążenie: 150kg/330lb/23st:8lb
• Precyzja: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Wskaźnik przeciążenia: “— — — — “
• Wskaźnik wyładowanej baterii "Lo"
• Zasilanie: 1 x  bateria CR2032

WYMIANA BATERII
• Upewnić się, że bieguny +/- są ustawione poprawnie.
• Użyć odpowiedniego narzędzia, aby ułatwić wyjęcie baterii z gniazda,
kiedy jest to konieczne.
Prosimy o usunięcie paska izolacyjnego przed użyciem.

PRZYCISKI FUNKCJI

INSTRUKCJA UŻYCIA
1) Nacisnąć przycisk UNIT, aby włączyć i wybrać jednostkę.
2) Umieścić wagę na stabilnej i równej powierzchni, pozwolić, aby waga wyłączyła się automatycznie.
3) Wejść bezpośrednio na platformę wagi. Wyświetlacz będzie migał, aż zostanie ustalony ciężar. Po 10
sekundach wyłączy się automatycznie.
4) Jeśli nie jest używana, wyłączy się automatycznie
5) Gdy nie jest używana, powinna być ustawiona w pozycji poziomej, unikając ustawiania na niej
przedmiotów.

Ostrzeżenia:
Nie używać wagi na dywanie 
Aby zapewnić dokładny pomiar ciężaru, przy przesuwaniu wagi zaleca się, aby  włączyć ją 
(lub dotknąć) i poczekać, aż się wyłączy. Następnie można wejść na wagę, aby zmierzyć 
ciężar ciała. W przeciwnym wypadku mogłaby ona wskazać większy ciężar.
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Likwidacja: Wyrobu nie należy wyrzucać na ten sam śmietnik co i odpadki domowego 
gospodarstwa. Użytkownicy są obowiązani likwidować aparaturę w specjalny sposób. Powinni 
przekazać przeznaczone do likwidacji aparaty na punkt zbiorczy,  przeznaczony do powtórnego 
użytku aparatów elektrycznych i elektronicznych. W sprawie szczegółowych informacji na temat 
punktów zbiorczych trzeba poinformować się w miejscowym zarządzie miasta,  albo lokalnym 
zakładem zajmującym się usługami w zakresie likwidacji lub zwrócić się do sklepu, w którym dany 
wyrób został nabyty. Niewłaściwa likwidacja może być karalna w myśl krajowych przepisów prawa.

WARUNKI GWARANCJI WYROBU GIMA
Jest nam bardzo miło, że Państwo nabyli nasz wyrób. Odpowiada on najwyższym standardom jakości 
zarówno pod względem zastosowanych materiałów jak i techniki  produkcyjnej.  
Okres gwarancji obejmuje 24 miesięcy od daty dostarczenia  wyrobu GIMA.  W tym czasie wszelkie 
uszkodzenia, które po dokładnym sprawdzeniu okażą się wynikiem wad produkcji, zostaną naprawione 
i/ albo zamienione bezpłatnie, wyjąwszy wydatki związane z siłą roboczą lub ewentualnymi przejazdami, 
transportem i opakowaniem. Nie są objęte gwarancją komponenty ulegające zużyciu.
Zamiany lub naprawy przeprowadzone w okresie gwarancyjnym nie powodują przedłużenia czasu trwania 
gwarancji.  Gwarancja traci swą ważność w przypadku naprawy przeprowadzonej przez nieupoważniony 
do tego personel lub zastosowania przy naprawie części zamiennych innych niż oryginalne, jak też w razie 
awarii lub wad wywołanych zaniedbaniem, uderzeniami lub niewłaściwym użytkowaniem.
GIMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe działanie aparatury elektronicznej lub oprogramowania 
w razie oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak niestabilność ciśnienia, pola elektromagnetyczne, 
interferencje radiowe itp. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych 
warunków, a także w razie usunięcia, skasowania lub podrobienia numeru fabrycznego (jeśli jest). Wyroby 
uznane za wadliwe powinny być zwrócone tylko i wyłącznie sprzedawcy, u którego zostały nabyte. Przesyłki 
wysyłane bezpośrednio na adres GIMA będą odrzucane.
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Non smaltire con i 
rifiuti domestici 

Product5should 
not be disPoSed or 

with housetiold 
waste 

Ne pas Jeter avec 
les ordures 
menageres 

Nlcht mi! dem 
Hausmi.ill 
entsorgen 

No eliminar con 
los residuos 
domesticos 

Nao eliminar corn 
os residuos 
domesticxis 

Naµriv 
10no8t-rd101 ot 
KOIVOU<;:Ko!'>ou<;: 
onopp1µµ0Twv 

Nie nale!y 
wyrzucac razem z 

odpadami 
komunafnyrri 

Leggere e seguire 

attentamente le 
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Read instructions 

carefully 

lire et suivre 

attentivement la 

notice 

Gebrauchsanwelsung 
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belolgen 

leer y seguir 

atentamente las 

instrucciones de uso 

Ler e seguir 
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instruCQes de uso 
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Numero di lotto (vedi scatola I bustina) 

Lot number (see box / package) 

Numero de lot (vcir boite/sachet) 
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