
Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την υψηλής 
ποιότητας ζυγαριά μπάνιου. Παρακαλούμε πριν την 
χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και 
κατόπιν φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

1. Γενικές οδηγίες

Εφόσον είναι δυνατόν, ζυγιστείτε χωρίς ρούχα. 
Προσπαθήστε να διατηρείτε πάντα σταθερές τις 
συνθήκες ζυγίσματος και να ζυγίζεστε την ίδια ώρα της 
ημέρας. Εκ φύσεως το ανθρώπινο σώμα παρουσιάζει 
διακυμάνσεις (για παράδειγμα χάνει βάρος μετά την 
άσκηση, μετά την σάουνα ή μετά από γεύμα κτλ). Για 
να μπορείτε να συγκρίνετε σωστά τις μετρήσεις της 
ζυγαριάς, είναι σημαντικό να ζυγίζεστε κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες.
Η Biofarm δεν ευθύνεται για φθορές ή απώλειες που 
προκλήθηκαν από την χρήση του προϊόντος ή αξιώσεις 
τρίτων.
Το προϊόν είναι αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση, σε νοσοκομεία 
ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις.

2. Πρώτη χρήση

Πριν την πρώτη χρήση της ζυγαριάς παρακαλούμε 
ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχουν φθορές στην 
συσκευασία ή στο προϊόν. Μην χρησιμοποιήσετε 
την συσκευή αν διαπιστώσετε φθορά. Σε αυτή την 
περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και 
το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει.
Η συσκευή δεν είναι προορισμένη για χρήση από 
άτομα με μειωμένη διανοητική ή σωματική ικανότητα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ή από άτομα με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιτηρούνται 
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή 
εκπαιδευτούν κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προϊόντος. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται κατά την 
χρήση, καθώς το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Τοποθετήστε την ζυγαριά σε ίσια, 
οριζόντια και σταθερή επιφάνεια 
και μην την τοποθετείτε πάνω 
σε χαλί, για να αποφύγετε λάθος 
μετρήσεις.

Να στέκεστε πάντα στο κέντρο 
της συσκευής όταν ζυγίζεστε.

Προσοχή! Κίνδυνος 
ολισθηρότητας. Μην ανεβαίνετε 
στην ζυγαριά με βρεγμένα πόδια 
ή αν είναι βρεγμένη η επιφάνεια 
της ζυγαριάς.

Προσέξτε μην πέσει κάποιο 
βαρύ αντικείμενο επάνω στην 
ζυγαριά. Υπάρχει κίνδυνος να 
σπάσει το γυαλί της ζυγαριάς και 
να χαλάσει η συσκευή.

Καθαρίστε την ζυγαριά με 
ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή 
χημικά καθαριστικά. Μην 
τοποθετείτε την ζυγαριά κάτω 
από το νερό.

Προετοιμασία:
Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στην κάτω πλευρά της 
ζυγαριάς και αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας. Ελέγξτε 
ότι η κατεύθυνση των πόλων της μπαταρίας είναι 
σωστή (+/-).
Υπάρχει ένας μικρός διακόπτης στην κάτω πλευρά 
της ζυγαριάς για να ρυθμίσετε την μονάδα μέτρησης 
ανάλογα με την χώρα σας (kg, lb).
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