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Αγαπητή πελάτισσα, 

Αγαπητέ πελάτη, 
 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα 
BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 
 
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και 
διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. 
 
Ευχαριστούμε πολύ! 
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Πριν ξεκινήσετε... 
 

 

Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις  
 
 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ζυγαριά με ασφάλεια, διαβάστε 

προσεχτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρησιμοποιήσετε. 
 Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 
 Αν η ζυγαριά πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από άλλο άτομο, πρέπει να του 

παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
 Η ζυγαριά προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 
 Η ζυγαριά δεν προορίζεται για ιατρική χρήση (ζύγιση για λόγους ιατρικής 

παρακολούθησης, διάγνωσης, θεραπευτικής αγωγής). 
 Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη μέτρηση βάρους. 
 Προφυλάξτε τη ζυγαριά κατά τη μεταφορά της.   

 

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται; 
 

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις 
προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα σύμβολα: 

 

  

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε 
όλες τις οδηγίες ασφαλείας 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! 
Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 
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Πριν από τη χρήση 
 

 

 
 

 

 
 
 

 Πριν από κάθε χρήση περιστρέψτε τη ρυθμιστική ροδέλα μέχρι η ένδειξη του 
δείκτη να είναι στο μηδέν. 
 

 
 

 Σταθείτε ομοιόμορφα, χωρίς να κινείστε πάνω στη ζυγαριά και περιμένετε μέχρι 
η ένδειξη του δείκτη να σταθεροποιηθεί στο βάρος σας.  

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! 
 Προσοχή ! Κίνδυνος να γλιστρήσετε! Ποτέ μη ζυγίζεστε σε 

βρεγμένες επιφάνειες.  
 Προσοχή ! Ποτέ μην πατάτε στην άκρη της ζυγαριάς. 
 Κατά τη ζύγιση, να προσέχετε την ισορροπία σας. 
 Να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε σκληρές και επίπεδες 

επιφάνειες. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω σε μοκέτες / χαλιά.  
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Καθαρισμός και συντήρηση  

 Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα νωπό πανί. 
 Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαβρωτικά. 
 
Αποθήκευση 
 
 Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.  

 
Σφάλμα/Βλάβη Αιτία Λύση 

Μη σωστή ένδειξη βάρους. 
Η ένδειξη του δείκτη δεν 
έχει ρυθμιστεί στο μηδέν. 

Ρυθμίστε την ένδειξη 
του δείκτη στο μηδέν 
με τη βοήθεια της 
ρυθμιστικής ροδέλας.  

 
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας το παραπάνω 
πρόβλημα, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η 
εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται 
να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις. 
 
Τεχνικά στοιχεία 
 

Δυνατότητα μέτρησης βάρους έως 130 kg. 
 
Απόρριψη της συσκευής  

Το προϊόν απορρίπτεται στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων. 

 

Απόρριψη της συσκευασίας 

  

 

 

  

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με 
αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. 
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Εγγύηση  

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία 
αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.   
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος 
τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες 
εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες 
δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω 
χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν 
σημαντικές υποδείξεις. 
Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε 
την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας 
αγοράς.  
 

Υποδείξεις : 

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα 
εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός. 

2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης 
παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς. 

 

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε  μαζί 
σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα: 

- Απόδειξη αγοράς 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή   

αναφορά του ελαττώματος. 
 

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, 
αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.  

 
Εισαγωγέας: 
Praktiker Hellas S.A. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

http://www.praktiker.gr/
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