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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



18ARABIC

 LCDشاشة عرض كاملة 

الميزات والخصائص

 (Auto ON)تشغيل أوتوماتيكي  •

 (Auto OFF)إطفاء أوتوماتيكي  •

(kg, lb, st:lb)رطل :حجر, رطل, كغم: للوزن وحدة القياس •

 رطل  8:حجر 33/ رطل 331/ كغم 051: القدرة •

 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st): السلم •

“ — — — —“: بالغ فرط العبء •

 "Lo": بطارية فارغة الشحنةبالغ  •

 CR2032بطارية  x 0: بطارية •

 لتبديل البطارية
 .صحيحة -+/التأكد من أن األقطاب  •

.إستخدام أداة مالئمة لتسهيل عملية إزالة البطارية من موضعها الخاص إذا كانت هناك ضرورة •

.يرجى إزالة الشريحة العازلة قبل االستعمال

 مفاتيح الوظائف
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دات االستعمالإرشا

 .لتشغيل واختيار الوحدة UNITالضغط على المفتاح  <1>

 .واالنتظار حتى ينطفئ الميزان أوتوماتيكيا, وضع الميزان على سطح متين ومسّطح  <2>

ثواني تنطفيء  01بعد . شاشة العرض تتذبذب حتى يتم تحديد الوزن. الصعود مباشرة على قاعدة الميزان  <3>

 .أوتوماتيكيا

 .تنطفئ أوتوماتيكيا, في حالة عدم االستخدام <4>

 .لوضع األفقي دون وضع أي غرض فوقهبا فترات عدم االستخدام يتوجب حفظه خالل  <5>

:تحذيرات

 عدم استخدام الميزان على سجاد

عد ذلك يكون بإمكانكم ب. وانتظار انطفائه( أو مّسه)عند القيام بإزاحة الميزان ننصح بتشغيله , لهدف ضمان التبيين الدقيق للوزن

 .من الممكن أن يكشف وزن أكبر, في الحالة العكسية. الصعود على الميزان لقياس وزنكم

 التصريف
من واجب المستهلكين القيام بتصريف األجهزة المراد التخلّص . ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلّية األخرى

 .جميع المشار إليها والخاّصة في تجميع األجهزة الكهربائّية واإللكترونّية واستغاللها من جديدمنها بإحضارها إلى مراكز الت

مركز خدمة تصريف النفايات , التوّجه إلى بلدّية مكان اإلقامة ,للحصول على المعلومات اإلضافّية الخاّصة في مراكز التجميع

 .بموجب القوانين الوطنّية, قد تفرض الغرامات, في حالة التصريف الخاطئ. المحلّية أو إلى الحانوت الذي لديه تّم الشراء

  GIMA الضمان شروط

 الضمان. التصنيع عملية أو المواد يخص لما سواء العالية النوعية قيم إلى يجيب المنتوج هذا. منتوجاتنا ألحد شرائكم على نهنئكم

 أو/و التصليح بعملية القيام يتم الضمان صالحية مدة خالل.  GIMA  قبل من التزويد تاريخ من شهرا 12 لمدة الفعالية صالح يكون

 السفر تكاليف أو العاملة األيدي أجرة ليفتكا باستثناء منها متأكد صناعية ألسباب العاهات تبدي التي العناصر لكافة مجانيا التبديل

 . االستعمال بسبب للهالك المعرضة العناصر كافة الضمان من تستثنى. والتغليف النقل تكاليف, الصيانة لعمال المحتمل

ليح الجهاز تص: الضمان يكون غير فعال في حالة. التبديل أو التصليح الذي يتم خالل مدة الضمان ليس لها مفعول تمديد مدة الضمان

الصدمات أو , في حالة الخلل أو العاهات التي سببها اإلهمال, من قبل أشخاص غير مؤهلين أو باستعمال قطع غيار غير أصلية

قفزات : ال تجيب على سوء الفعالية ألجهزة إلكترونية أو برامج سببها عوامل خارجية مثل  GIMA.  االستعمال الغير مالئم للجهاز

 .تدخالت راديو وإلخ , هرمغناطيسيةمجاالت ك, جهدية

فيما إذا كان )يبطل مفعول الضمان فيما إذا تم اإلخالل بالشروط المذكورة أعاله وفي حالةنزع أو محو أو تغيير رقم التسجيل 

شكل سيتم رفض كل إرسال يتم ب. المنتوجات المعتبرة غير صالحة يجب أن ترجع فقط إلى البائع الذي لديه تم الشراء(. موجود

 . GIMAمباشر إلى  
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Conser.tare in luogo asciutto 
Keep in a cool. dry place 

A conserver dans un endroit 
lrais etsec 

An einem kQhlen und 
trockenen Ort lagem 

Armazenar em local rresco e 

Conservar en un lugar fresco 
y seco 

.0.10TrJp(fTQ1 Ot !'>poo(p(I KOi 
OTtVVO nqi.l,½Mov 

Przecho\l.ywac w suchym 
mlejscu 

Prodotto conforme alla 
Direttiva Europea 

Product complies with 
European Directive 

Ce produit est conforme a la 
directive europeenne 

Produkt gemiiB EU-Rlch�lf'le 

Produto em cooformidade 
corn a Diretiva Europeia 

Producto conforme a la 
Directiva Europea 

npoi6v OUµcpwvo µc rr,v 
EupwnaiKr') 06rivia 

Produkt zgodny z Dyrektywa 
Eurpejska 
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J.n'il 

Conservare al riparo 
dalla luce solare 

Keep away from 
sunlight 

A conserver a l'al>r1 
de la IumIere du 

soleil 

V,x 
Sonneneinstrahlung 

geschUtzt lagem 

Guarda, ao abrigo 
da luzsolar 

Conser.tar al 
amparo de la luz 

solar 

Kpcrrr')cnt TO µoKp!CI 
on6riA.1cacr') 
an,voPoAio 

Przechov,ywac z 
dala od swiada 

-

Codice prodotto 

Product code 

Code produit 

Erzeugnlscode 

C6digo produto 

C6digo producto 

Kw�6c; llpo'l6vm,;: 

Kod produlctu 

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 

istruzioni per l'uso 

Read instructions 

carefully 

lire et suivre 

attentivement la 

notice 

Gebrauchsanwelsung 

sorgl"iillig lesen und 

belolgen 

leer y seguir 

atentamente las 

instrucciones de uso 

Ler e seguir 

atentamente as 

instruCQes de uso 
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OKo).ou8r')cnt 

npoocx1mi m; 

OOr')yft<;XPl)O'ri,;: 

Oostosowac sie do 

instruktj obslugi 

� .... �JU.,.l)I 
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Numero di lotto (vedi scatola I bustina) 

Lot number (see box / package) 

Numero de lot (vcir boite/sachet) 

Nllmero de late (ver caja I sabre) 

NUmero de Iota (ver caixa/saqueta) 

Chargennummer (siehe Scilachtef / 

Beutel) 

Apt0µ6,;:llapli6oc; (l,WTit 

ouO'l<cuoola/00KouA.01<1) 

Numer produkcji (zobacz 

opakowanie/sa,szetka) 

(uLll/•�fail)...Jlr"; 
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