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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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ΟΘΟΝΗ LCDΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Auto ON
• Auto OFF
• Μονάδα μέτρηση βάρους: kg, lb, st:lb
• Ικανότητα φορτίου: 150kg/330lb/23st:8lb
• Κλίμακα: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Μήνυμα υπερφόρτωσης: “— — — — “
• Μήνυμα άδειας μπαταρίας "Lo"
• Τροφοδοσία: 1 x  μπαταρία CR2032

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +/- είναι σωστά.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για να διευκολυνθεί η αφαίρεση
της μπαταρίας από τη θέση της, αν χρειαστεί
Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία πριναπό τη χρήση.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ
1) Πατήστε το πλήκτρο UNIT για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μονάδα.
2) Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια, αφήστε να σβήσει η ζυγαριά αυτόματα.
3) Ανεβείτε απευθείας στη βάση της ζυγαριάς. Η οθόνη θα αναβοσβήνει μέχρι να προσδιοριστεί το βάρος.
Μετά από 10 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα.
4) Αν δεν χρησιμοποιηθεί, σβήνει αυτόματα
5) Ότανδεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση χωρίς να ακουμπήσετε πάνω
κάποιο αντικείμενο.

Προειδοποιήσεις:
Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλί
Για να εξασφαλιστεί ο ακριβής προσδιορισμός του βάρους, όταν μετακινείτε τη ζυγαριά 
συνιστούμε να την ενεργοποιήσετε (ή να την αγγίξετε) και να περιμένετε να σβήσει. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να ανεβείτε στη ζυγαριά για να μετρήσετε το βάρος σας. Διαφορετικά, Θα 
μπορούσε να προσδιορίσει μεγαλύτερο βάρος
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ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι 
χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση  των συσκευών μεταφέροντάς τες σε  ειδικούς 
τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για 
περισότερες πληροφορείες στούς χώρους συγκέντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
του  δήμου παραμονής σας, το τμήμα χώνευσης τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα απο 
το οποίο αγοράσατε το προιόν. Σε περίπτωση λανθασμένης χώνευσης υπάρχει κίνδυνος 
εφαρμογής κυρώσεων βάσει των κρατικών νόμων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Συγχαίρουμε μαζί σας που αγοράσατε ένα δικό μας προϊόν. Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στα 
υψηλά ποιοτικά πρότυπα τόσο των υλικών όσο και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες 
από την ημερομηνία απόκτησης του  GIMA . Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης θα φροντίσουμε 
για την επιδιόρθωση και / ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των υλικών που θα παρουσιάσουν  
βλάβη λόγω αποδειγμένου προβλήματος κατασκευής, με εξαίρεση τα εργατικά έξοδα ή έξοδα 
μετακίνησης, μεταφορές και συσκευασίες. Εξαιρούνται της εγγύησης όλα τα αναλώσιμα υλικά. Η 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση που γίνεται κατά την περίοδο εγγύησης δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την 
επιμήκυνση του χρόνου εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που: η επιδιόρθωση γίνεται 
από προσωπικό όχι εγκεκριμένο και με ανταλλακτικά όχι αυθεντικά, ζημιές ή ελαττώματα  που 
προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα ή κακή χρήση.  Η GIMA δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία σε 
ηλεκτρονικές συσκευές ή software που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως: 
ανεβοκατεβάσματα ηλεκτρικής τάσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ραδιοφωνικές παρεμβολές, κ.λ.π.. Η 
εγγύηση παύει να έχει ισχή εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω κανόνες και εάν ο αριθμός μητρώου ( εάν 
υπάρχει ) έχει απομακρυνθεί, σβηστεί ή αλλοιωθεί. Τα προϊόντα που θεωρούνται με βλάβη πρέπει να 
αντικατασταθούν αποκλειστικά και μόνον από τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράστηκαν.
Αποστολή εμπορευμάτων κατευθείαν  στην εταιρεία GIMA θα επιστραφούν.
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Numero di lotto (vedi scatola I bustina) 

Lot number (see box / package) 
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