
BILANCIA QUADRANTE GRANDE GIMA ANALOGICA
GIMA BIG DIAL ANALOGUE SCALE
BALANCE ANALOGIQUE À LARGE CADRAN GIMA
MECHANISCHE PERSONENWAAGE MIT GROSSANZEIGE GIMA
BALANZA PANTALLA GRANDE GIMA ANALÓGICA
BALANÇA ANALÓGICA GIMA COM MARCADOR GRANDE
ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΖΥΓΑΡΙΑ MΕΓΑΛΉ ΟΘΟΝΉ GIMA
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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

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / 
Fabricante / Κατασκευαστής : عناصلا
Momert Co.Ltd.
2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14
Made in Hungary
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CARACTERÍSTICAS
A Balança analógica GIMA com marcador grande é um dispositivo para medir o pêso do corpo humano. Ela é adequada para 
qualquer uso, devido à ampla escala de medida e a facilidade de uso.

Características Técnicas
Capacidade Máxima: 160 kg
Exactidão: 1 kg
Tolerância: 0-50 kg ±1 kg, 50-100 kg ±1,5 kg, 100-160 kg ±2 kg
Medidas: 320 x 70 x 430 mm
Pêso da balança vazia: 3 kg
Produto não homologado classe III

PRESCRIÇÕE
Não usar o aparelho que apresenta danos. Consultar o vosso revendedor. Evitar qualquer conserto não profissio-
nal. Os consertos devem ser feitos exclusivamente com peças sobressalentes originais que devem ser instaladas 
conforme o uso previsto.

O produto é realizado com materiais resistentes ao corroimento e às condições ambientais previstas com um uso normal, 
portanto não precisa de operações particulares; todavia é necessário guardá-lo num ambiente fechado, evitando de expô-lo 
à luz e aos agentes atmosféricos, protegendo-o da poeira para poder garantir as condições de higiene. Recomenda-se tam-
bém de conservar o produto num lugar de fácil acesso para os operadores em caso de necessidade.

DESEMBALAGEM
Lembramos que os elementos da embaagem (papel, celofane, pontos metálicos, fita adesiva, etc.) podem cortar /
ou ferir se não manipulados com atenção. Estes devem ser removidos com meios adequados e não deixados no 
ambiente onde poderiam ser tocados por pessoas não responsáveis; o mesmo vale para o material usado para 
remover a embalagem (tesouras, facas, etc.).

A primeira operação a ser feita depois de ter aberto as embalagens, é um controle geral das peças e das partes que com-
põe o produto; verificar que estejam presentes todos os componentes necessários e que os mesmos estejam em perfeita 
condição.

FUNCIONAMENTO
- Colocar a balança no chão, em posição estável (p.ex.: não sobre um tapete)
- Controlar que a agulha indique o valor zero
- Carregar e descarregar um pêso sobre a superfície da balança algumas vezes e verificar que a agulha volte sempre exac-

tamente sobre o zero, se necessário re-posicionar a agulha usando a rosca de regulação
- Suba para a balança e verifique se ambos os pés estão posicionados de maneira a distribuir o seu peso uniformemente 

por toda a plataforma da balança, leia o peso.
- Para melhorar a leitura, evitar movimentos sobre a balança
- Para obter resultados que tenham um significado estatístico, é melhor pesar-se todos os dias, no mesmo horário. E’ acon-

selhável pesar-se de manhã, sem roupas.

Atenção: A balança suporta uma carga máxima de 160 kg, para evitar avarias não sobrecarregar a balança!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 

mentais diminuídas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções 
relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisiona-
das para garantir que não brincam com o aparelho;

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina, especificado neste manual;
- O aparelho está adequado apenas para uso doméstico. Não está preparado para utilização comercial;
- O produto é um dispositivo de medição frágil. Evite os choques ou as quedas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
O dispositivo foi concebido para durar toda a vida. A superfície do aparelho só pode ser limpa com um pano molhado. Não 
utilize detergentes ou objetos duros que possam danificar a superfície do aparelho! Nunca o lave com água corrente, não o 
enxagúe e não o submerja na água!

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

PORTUGUÊS
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Simboli - Symbols - Symboles - Symbole - Simbolos - Símbolos - Συμβολα - 

IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode 
ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος

    SA

IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer 
ES Número de lote PT Número de lote GR Άριθμός παρτίδας

  SA

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco 
DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco 
GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

 SA

IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar 
GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

 SA

IT Leggere le istruzioni per l’uso GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten 
ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

  SA

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente 
PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente 
GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

 SA


