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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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DISPLAY LCD FULL

VALOR

UNIDADE‘ DE PÊSO

CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICAÇÕES
• Auto ON
• LCD Extra Large 74x38mm
• Unidades de Pêso: kg, lb, st:lb
• Capacidade: 150kg/330lb/23st:8lb
• Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Mensagem de sobrecarga: “  ”
• Mensagem de pilha sem carga: “Lo”
• Bateria: 1 x CR2032

PARA TROCAR A PILHA
 
• Verificar que os pólos +/- estejam na posição certa.
• Usar um instrumento adequado para facilitar a remoção da pilha do seu 
alojamento se necessário.

Remover a fita isoladora antes de usar.

TECLAS DE FUNÇÃO

Seleção Unidade
Botão

INSTRUÇÕES DE USO
1) Apertar ao botão UNIT para ligar e selecionar  a unidade de medida.
2) Colocar a balança sobre uma superfície sólida e plana, deixar que a balança se desligue automaticamente.
3) Subir sobre a base da balança. O display pisca até que se completa a pesagem. Após 10 segundos 
desliga-se automaticamente.
4) Se não for usada, se desliga automaticamente
5) Quando não se usa o produto, guardá-lo em posição horizontal sem apoiar em cima nenhum objeto.

advertências:
• Não usar a balança sobre um  tapête
• Para garantir a leitura exacta do pêso, depois de ter movido a balança para um outro lugar, 
è aconselhável ligá-la (ou tocá-la) e aguardar que se desligue automaticamente. Depois disto 
podem subir novamente sobre a balança para medir o vosso peso. Em caso contrário, a 
balança poderia ler um pêso maior do que o real.
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eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os 
utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha inicados 
para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.
Para maiores informaçõe sobre os locais de recolha, entrar em contacto com o próprio 
município de residência, com o serviço local de eliminação de detritos ou com a loja onde 
foi comprado o produto. Em caso de eliminação errada, poderiam ser aplicadas multas 
conforme às leis nacionais.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Parabéns por ter adquirido um nosso produto. Este produto responde à padrões de qualide elevados 
seja quanto ao material que para a fabricação. A garantia fica válida por 12 meses a partir da data 
de fornecimento GIMA. Durante o período de validez da garantia, serão consertadas ou trocadas 
gratuitamente todas as partes com defeito de fábrica bem verificados, excepto as despesas de mão de 
obra ou eventuais despesas de trasferimento, transportes e embalagens.
São excluídas da garantia todas as partes desgastáveis. A troca ou o conserto feito durante o período 
de validez da garantia não tem o efeito de prolongar a duração da mesma.
A garantia não é válida em caso de: conserto feito por pessoal não autorizado ou com sobressalentes não 
originais, avarias ou estragos provocados por negligência, choques ou uso errado. GIMA não responde 
de malfuncionamentos de aparelhos eletrônicos ou software provocados por factores exteriores como: 
quedas de tensão, campos electro-magnéticos, interferência de ondas rádio, etc.  A garantia decai 
se quanto acima não for respeitado e se o número de matriculação (se presente) tiver sido retirado, 
cancelado ou alterado.
Os produtos considerados defeituosos devem ser deolvidos só e exclusivamente ao revendedor que fez 
a venda. O material enviado directamente à GIMA será rejeitado.


