
BILANCIA QUADRANTE GRANDE GIMA ANALOGICA
GIMA BIG DIAL ANALOGUE SCALE
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ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ
Η αναλογική ζυγαριά Mεγάλη Οθόνη GIMA είναι μιά χρήσιμη συσκευή για την μέτρηση βάρους του ανθρώπινου σώματος. Η 
ευρής κλίμακα μέτρησης και η ευκολία χρήσης την καθιστούν κατάλληλη για oποιαδήποτε χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστο Βάρος: 160 kg
Άκρίβεια: 1 kg
Ανεκτικότητα: 0-50 kg ±1 kg, 50-100 kg ±1,5 kg, 100-160 kg ±2 kg
Διαστάσεις: 320 Χ 70 Χ 430 mm
Βάρος κενού: 3 kg
Προϊόν μή ελεγχόμενο κλάση ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν διαπιστώσετε ότι αυτή έχει υποστεί ζημιές.
Άπευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό της. Άποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή.
Οι επισκευές θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνον χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά τα οποία τοποθε-
τούνται 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 ατμοσφαιρικούς παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να 
φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κάτω από υγιεινές συνθήκες.
Συνιστούμε επίσης να διατηρείτε το προϊόν σε μέρος τέτοιο ώστε ο χρήστης να μπορεί να το βρει εύκολα σε περίπτωση 
ανάγκης.

ΑΦΑΙΡΕΣΉ ΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά της συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικοί συνδετήρες, κολλητική ταινία κλπ.) μπο-
ρούν να προκαλέσουν κοψίματα ή πληγές αν δεν χειριστούν κατάλληλα και με προσοχή. Άυτά, θα πρέπει να απο-
μακρυνθούν με κατάλληλα μέσα και δεν θα πρέπει να αφεθούν στα χέρια 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.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Τοποθετείστε την ζυγαριά στο πάτωμα σε σταθερή θέση (παράδειγμα: όχι επάνω στο ταπέτο)
- Ελέγξτε εάν ο δείκτης είναι τοποθετημένος στο μηδέν.
- Φορτώστε και εκφορτώστε ένα βάρος στην εξέδρα μερικές φορές και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης επανέρχεται πάντα και 

ακριβώς στο μηδέν, εάν είναι απαραίτητο επανατοποθετείστε τον δείκτη χρησιμοποιόντας τον τροχίσκο ρύθμισης
- Άνεβείτε στη ζυγαριά επιβεβαιώνοντας ότι και τα δυο σας πόδια είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε το βάρος σας να 

κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια της ζυγαριάς, και έπειτα διαβάστε το βάρος.
- Για μιά καλύτερη ανάγνωση προσπαθείστε να περιορίσετε τις κινήσεις στην εξέδρα
- Για να επιτύχετε αξιόπιστα αποτελέσματα για λόγους στατιστικής, ζυγιστείτε κάθε ημέρα εάν είναι δυνατόν την ίδια ώρα. 

Είναι προτιμώτερο να ζυγίζεστε χωρίς τα ρούχα σας αμέσως μετά το ξύπνημα.

Προσοχή: Η ζυγαριά ανέχεται ένα μέγιστο βάρος των 160 kg, για να αποφευχθούν βλάβες μή παραφορτώνετε 
την ζυγαριά!

ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΉΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθη-

τηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει 
οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να 
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η μονάδα είναι κατάλληλη αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική δραστηριότητα.
- Το προϊόν αποτελεί εύθραυστη συσκευή μέτρησης. Προφυλάξτε το από κρούσεις ή πτώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ
Η συσκευή σχεδιάστηκε για να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή. Η επιφάνεια της μονάδας πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα 
βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή σκληρά αντικείμενα διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια 
της μονάδας! Μην καθαρίζετε ποτέ τη μονάδα τοποθετώντας την κάτω από τρεχούμενο νερό, μην την ξεπλένετε και μην την 
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βυθίζετε σε νερό!

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


