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Ενδειξη του αριθμού χρήστη (από P1 σε P5) 

 

Δείκτης μυικής μάζας 

 

 

Αθλητικός τύπος 

 

Δείκτης οστεικής μάζας 

 

Ανδρας 

 

Μονάδα μέτρησης ύψους σε εκατοστά cm ή 
σε πόδια ft 

 

Γυναίκα 

 

Μονάδα μέτρησης βάρους σε κιλά kg ή σε 
λίβρες lb 

 

Δείκτης μάζας λίπους 
 

Ηλικία 

 

Δείκτης μάζας νερού 

 

Σύμβολο ποσοστού 

 

Type H2001 
 
Max: 180 Kg Min: 5 Kg Div: 100 g 
 
Μπαταρίες: 4x1,5V AAA 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 

Αγαπητέ πελάτη,  

Η IMETEC σας ευχαριστεί για την αγορά της συσκευής. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και την 

αξιοπιστία αυτής της συσκευής, που σχεδιάστηκε και παράχθηκε με πρώτο μέλημα την ικανοποίηση του πελάτη. Το 

παρόν φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία  EN 62079. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οδηγίες και προειδοποιήσεις για μια σίγουρη λειτουργία 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τις προειδοποιήσεις 
ασφαλείας. Φυλάξτε παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης καθόλη τη διάρκεια της ζωής της συσκευής για να το 
συμβουλευθείτε αν χρειασθεί. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο παραδώστε του και το 
φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης. 
Εάν στην ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου των οδηγιών υπάρχουν σημεία που δεν είναι κατανοητά, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης αναγράφονται στη τελευταία σελίδα των οδηγιών. 

.  
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Μετά από  την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής και την ενδεχόμενη παρουσία ζημιών 

από τη μεταφορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας,  μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης της εταιρείας, ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή στο κατάστημα αγοράς. 

• Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά! Κρατήστε μακριά από τα παδιά την πλαστική σακκούλα συσκευασίας γιατί 

μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ! 

• Οι παρούσες συσκευές πρέπει μόνο να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που  έχουν σχεδιαστεί , αυτό είναι της ζυγαριάς 

ατομικής χρήσης σε εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη συνεπής και επομένως επικίνδυνη. 

• Η ζυγαριά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημόσια, ιατρική χρήση ή για τις εμπορικές συναλλαγές .  

• Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, διακόψτε τη λειτουργία, το ζύγισμα. Για την ενδεχόμενη 

επισκευή απευθύνεστε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο κέντρο της τεχνικής υποστήριξης.  
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• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ενηλίκους ηλικίας άνω των 12 ετών, από φυσικά πρόσωπα με 

πλήρεις τις φυσικές δυνατότητες τους ή από άτομα με μειωμένη διανοητική  ικανότητα  μόνον εφόσον έχουν διαβάσει και 

έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσεως και τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από το προιόν, και 

πάντα κάτω από επίβλεψη. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της 

συσκευής δεν μπορούν να γίνουν από τα παιδιά χωρίς τη επίβλεψη ενός ενηλίκου.  

• Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν χρησιμοποιείται για τις μεγάλες χρονικές περιόδους, βγάλτε τις μπαταρίες από την 

θήκη τους.  

• Προστατεύσετε τη ζυγαριά από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικά προϊόντα, από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας 

και τις πηγές θερμότητας (σόμπες, θερμάστρες, θερμαντικά σώματα).  

 Μην βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά σε νερό και προστατεύστε την απο υγρά που μπορεί να εισχωρήσουν. 

 Μην αφήσετε ποτέ τη ζυγαριά σε παιδιά που δεν επιβλέπονται από ενήλικα! 

 Τοποθετήστε τη ζυγαριά μόνο πάνω σε σταθερές επίπεδες επιφάνειες. 

 
Μην πατάτε πάνω στη ζυγαριά με πόδια βρεγμένα μετά από ντους, μην πιτσιλάτε την επιφάνεια της ζυγαριάς – 
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος από γλίστρημα! 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ [Fig. Z] 
Ανατρέξτε στην εικόνα  [Z] για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας 

1. Οθόνη LCD 

2. Πλήκτρο λειτουργίας SET 

3. Πλήκτρο λειτουργίας USERS 

4. LED για την ένδειξη της τάσης (+.ΟΚ,-) 

5. Πλήκτρο λειτουργίας DOWN 

6. Πλήκτρο λειτουργίας UP 

7. Πλήκτρο UNIT για την επιλογή της μονάδας μέτρησης (kg/lb) 

8. Χώρος τοποθέτησης των μπαταριών 

9. Βάση στήριξης – εξοικονόμησης χώρου αποθήκευσης 

10. Ηλεκτρόδια 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

•Ζυγίζεστε πάντα στους ίδιους όρους, κατά προτίμηση μετά το ξύπνημα, για να μην επηρεάζεται η μέτρηση από τις  

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω σίτισης, πέψης ή σωματικής δραστηριότητας κάθε ατόμου. Από μέρα σε 

μέρα μπορούν να μετρηθούν αλλαγές βάρους. 

• Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες των σωματικών μετρήσεων είναι απαραίτητο να ανεβείτε με γυμνά 

πέλματα τοποθετώντας τα σωστά πάνω στα ηλεκτρόδια που εύκολα διακρίνονται στο εσωτερικό της κυκλικής δομής της 

ζυγαριάς.  

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να παραμείνετε πλήρως ακίνητος σε ισορροπία.  

• Ο χρόνος της απεικόνισης εξαρτάται από τη δυνατότητά σας να σταθεροποιήσετε την ισορροπία σας: γενικά, όσο το 

βάρος είναι μεγάλο, ο χρόνος απεικόνισης είναι μεγαλύτερος. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης παραμείνετε ακίνητοι πάνω 

στη ζυγαριά. 

• Υπάρχει κίνδυνος λανθασμένων μετρήσεων στις ακόλουθες περίπτωσεις:  

• Ατομα που έχουν πυρετό  

• Παιδιά σε ηλικία κατώτερη των 10 ετών  (οι συσκευή δεν δίνει σωστές μετρήσεις για μικρότερες ηλικίες)  

• Γυναίκες σε εγκυμοσύνη (εντούτοις κανένας κίνδυνος)  

• Πρόσωπα που κάνουν διάλυση, άτομα με οιδήματα στα άκρα, άτομα με δυσμορφία των άκρων.  

• Στην αντιμετώπιση ακριβώς της φυσικής σειράς, οι γυναίκες θα έπρεπε να θεωρήσουν ότι στην εμμηνορροϊκή περίοδο 

θα μπορούσαν να παρατηρήσουν συγκράτηση ύδατος, και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επηρεασθεί το σωματικό 

βάρος μέχρι ένα κιλό. 
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ΧΡΗΣΗ 

• Ελάχιστη μέτρηση: 5 kg 

• Μέγιστη μέτρηση: 180 kg 

• Διαβάθμιση: 100 g 

• Ηλικία : από 10 μέχρι 80 χρόνων 

• Υψος: από 100cm μέχρι 220cm  

• Δυνατότητα απομνημόνευσης προσωπικών μετρήσεων 5 διαφορετικών ατόμων (με συνολικά 10 μνήμες ανά άτομο) 

 Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλιά αλλά μόνο σε σκληρές επίπεδες επιφάνειες. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

• Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών (2) στο πίσω μέρος της ζυγαριάς [fig. 1]  

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες τηρώντας τη πολικότητα +/- σωστά [fig. 2].  

• Η οθόνη LCD (1) θα παρουσιάσει τη ένδειξη που ακολουθεί 

 

• Σε περίπτωση που ισχύει βγάλτε τους μονωτές των μπαταριών που εξέχουν από το καπάκι των μπαταριών (2), ή 

αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο παρεμβολής μεταξύ μπαταριών και επαφών σεβόμενοι τη πολικότητα.  

• Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν εμφανίζει καμία λειτουργία αφαιρέστε τις μπαταρίες και ξανατοποθετήστε τις.  Η 

οθόνη LCD (1) θα παρουσιάσει τη ένδειξη που ακολουθεί 

 

• Κλείστε το καπάκι των μπαταριών  (2) και αναμείνατε την ένδειξη στην οθόνη LCD (1) της απεικόνισης που ακολουθεί.   

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

• Πιέστε το πλήκτρο UNIT (3) [εικ. 3] προκειμένου να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης (kg/lb). Σε κάθε πίεση θα αλλάξει η 

μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στην οθόνη LCD (1):  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ 

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να ενεργοποιήσετε τις μετρήσεις ενός ατόμου. 

•Η ένδειξη P1 θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (1) 
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• Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο USERS (6) για να περάσετε διαδοχικά στους χρήστες P2, P3, P4 και P5 μέχρι η 

οθόνη να εμφανίσει το δικό σας αριθμό χρήστη. 

 

• Η ένδειξη του αριθμού χρήστη της επιλογής σας θα παραμείνει εμφανής στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα και στην 

συνέχεια η ζυγαριά θα μηδενιστεί για τον επιλεγμένο χρήστη  

 

• Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το χρήστη επαναλάβετε την ανωτέρω  διαδικασία  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ) 

 Για να λειτουργήσει η ζυγαριά ανεβείτε πάνω της .  

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να έχετε πρόσβαση στις μετρήσεις ενός συγκεκριμένου χρήστη. 

•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία αποτύπωσης, η ένδειξη του ύψους (σε εκατοστά – 

cm) θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (1) 

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να εισάγετε το σωστό ύψος. 

 

•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να επιβεβαιώσετε τη τιμή ύψους που εισάγατε. Το σύμβολο αναφοράς αναβοσβήνει. 

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να εισάγετε τύπο  του ατόμου π.χ. «αθλητικό» 
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•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να επιβεβαιώσετε το τύπο που επιλέξατε. Σε αυτό το σημείο ή εικόνα που αντιστοιχεί στο 

τύπο που επιλέξατε αναβοσβήνει.  

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να εισάγετε την ηλικία του ατόμου 

 

•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να επιβεβαιώσετε την ηλικία που επιλέξατε. Η οθόνη στό τέλος θα μηδενίσει  τις 

μετρήσεις. 

 

•Αν επιθυμείτε να διορθώσετε τα στοιχεία επαναλάβατε την ανωτέρω διαδικασία. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ BODY ANALYSER 

•Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή επίπεδη επιφάνεια  

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να επιλέξετε συγκεκριμένο χρήστη και περιμένετε μέχρι να μηδενίσουν οι μετρήσεις. 

 

•Ανεβείτε με γυμνά πέλματα στη ζυγαριά τοποθετώντας τα σωστά πάνω στα ηλεκτρόδια που εύκολα διακρίνονται 

σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί: 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εκτός απο τη σωστή τοποθέτηση των πελμάτων πάνω στα ηλεκτρόδια (10) είναι σημαντικό να προσέξετε να 
μην υπάρχει επαφή σε κανένα σημείο των δύο ποδιών. Αν αυτό είναι δύσκολο τοποθετήστε ένα χαρτόνι 
μεταξύ των ποδιών στα σημεία επαφής  

 

• Παραμείνετε ακίνητοι πάνω στην ζυγαριά μέχρι το βάρος να απεικονισθεί σταθερά στην οθόνη  LCD (1). Η ένδειξη θα 

λάμψει 2 φορές πριν σταθεροποιηθεί. 



   

• Η μέτρηση ξεκινά αυτόματα με το σύμβολο “o” που κινείται απο τα αριστερά στα δεξιά της οθόνης LCD(1) 

 

• Στο τέλος της μέτρησης, τα αποτελέσματα εμφανίζονται αποσπασματικά τρεις φορές. Στην συνέχεια η ζυγαριά σβήνει 

αυτόματα. 

 

•Το μπλέ LED στην οθόνη θα ανάψει για να δείξει την εξέλιξη των μετρήσεων του ατόμου συγκρίνοντας τις τελευταίες 

μετρήσεις με τις προηγούμενες μετρήσεις.  

•Αν η διαφορά των μετρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1% (διαφορά ελάχιστης σημασίας) θα εμφανισθεί στην οθόνη η 

ένδειξη OK. 

 

Το μπλε LED της νέας ζυγαριάς της Imetec είναι πολύ χρήσιμο για τη άμεση διάγνωση της φυσικής κατάστασης του 

ατόμου, παρουσιάζοντας τις διαφορές μετρήσεων σε βάρος, μάζα λίπους, μυική μάζα και σε περιεκτικότητα νερού μέσα 

στο σώμα. 

Η απεικόνιση της τάσης σας επιτρέπει να ελέγξετε σε οποιδήποτε χρόνο την σωματική σας ισορροπία.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να ξαναζυγιστείτε, κατεβείτε απο την ζυγαριά, περιμένετε μέχρι να σβήσει η μέτρηση βάρους και μετά ξανανεβείτε.   
Η ζυγαριά διακόπτει την λειτουργία της μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 
μεγάλη χρονική περίοδο σας συμβουλεύουμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. 

 

Ανασκόπηση των απομνημονευμένων μετρήσεων 

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να έχετε πρόσβαση στις μετρήσεις ενός συγκεκριμένου χρήστη 

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (6) και  DOWN (5) για να εμφανίσετε τις τελευταίες μετρήσεις της μνήμης. 
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•Πιέστε ξανά τα πλήκτρα UP (6) και  DOWN (5) για να επιλέξετε συγκεκριμένη μέτρηση απο τις τελευταίες δέκα  για το 

συγκεκριμένο άτομο. 

 

•Αφού δείτε τις μετρήσεις σε διάρκεια 2 δευτερολέπτων τη καθεμία, η ζυγαριά θα μηδενίσει σε 0 kg και θα είνια έτοιμη για 

μελλοντική χρήση. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

 

•Ανεβείτε με γυμνά πέλματα στη ζυγαριά τοποθετώντας τα σωστά πάνω στα ηλεκτρόδια που εύκολα διακρίνονται 

σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί. 

 

• Παραμείνετε ακίνητοι πάνω στην ζυγαριά μέχρι το βάρος να απεικονισθεί σταθερά στην οθόνη  LCD (1). 

 

• Η μέτρηση ξεκινά αυτόματα με το σύμβολο “o” που κινείται απο τα αριστερά στα δεξιά της οθόνης LCD(1) 

 

• Η ζυγαριά θα εξετάσει αυτόματα τα δεδομένα των μετρήσεων στην μνήμη της και θα ανατρέξει σε όλα τα άτομα που 

έχουν απόκλιση +\- 1kg από τη μέτρηση που εμφανίζεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν βρει μόνο ένα άτομο, θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 



 

Αν βρει δύο άτομα (π.χ. P1 και P2), πατώντας τος πλήκτρο DOWN (5)  επιλέγετε το άτομο P1 και πατώντας το πλήκτρο 

UP(6)  για την επιλογή του ατόμου P2. 

 

Αν βρει τρία άτομα (π.χ. P1,  P2 και P3), πατώντας το πλήκτρο DOWN (5)  επιλέγετε το άτομο P1 ή P2 και πατώντας το 

πλήκτρο UP(6)  για την επιλογή του ατόμου P2 ή P4. 

 

Αν βρει 4 άτομα (π.χ. P1,  P2,  P3 και P4), πατώντας τος πλήκτρο DOWN (5)  επιλέγετε το άτομο P1 ή P3 και πατώντας 

το πλήκτρο UP(6)  για την επιλογή του ατόμου P2 ή P4. 

 

Αν βρει 5 άτομα (π.χ. P1,  P2,  P3 , P4 και P5), πατώντας τος πλήκτρο DOWN (5)  επιλέγετε το άτομο P1 ή P3 ή P4 και 

πατώντας το πλήκτρο UP(6)  για την επιλογή του ατόμου P2 ή P4 ή P5. 

 

• Αφου επιλέξετε το άτομο τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα εμφανισθούν αποσπασματικά τρείς φορές. 

 

•Το μπλέ LED στην οθόνη θα ανάψει για να δείξει την εξέλιξη των μετρήσεων του ατόμου συγκρίνοντας τις τελευταίες 

μετρήσεις με τις προηγούμενες μετρήσεις.  

•Αν η διαφορά των μετρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1% (διαφορά ελάχιστης σημασίας) θα εμφανισθεί στην οθόνη η 

ένδειξη OK. 

 

 

Οι δύο προτάσεις 

εναλλάσσονται κάθε 4 

δευτερόλεπτα 

Οι δύο προτάσεις 

εναλλάσσονται κάθε 4 

δευτερόλεπτα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 

Για να ξαναζυγιστείτε, κατεβείτε απο την ζυγαριά, περιμένετε μέχρι να σβήσει η μέτρηση βάρους και μετά ξανανεβείτε.   

Η ζυγαριά διακόπτει την λειτουργία της μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 

μεγάλη χρονική περίοδο σας συμβουλεύουμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην χρησιμοποιείτε χημικά, τοξικές ουσίες, διαβρωτικά, οξειδωτικά υλικά, διαλυτικές ουσίες . 
Καθαρίστε την κρυστάλλινη επιφάνεια με ένα υγρό και μαλακό πανί.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
Δεν υπάρχουν τμήματα της συσκευής που μπορούν να επισκευασθούν από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης ανατρέξτε 

στο πίνακα προβλημάτων που ακολουθεί. 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση 

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 

 

Αποφόρτιση μπαταρίας ( η ζυγαριά θα 
σβήσει τα δευτερόλεπτα που 

ακολουθούν) 

Αλλαγή μπαταρίας 

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 

 

Ζυγαριά υπερφορτωμένη Αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος από 
τη ζυγαριά 

Η οθόνη εμφανίζει  (λανθασμένες 
μετρήσεις των σωματικών 

χαρακτηριστικών) 

 

Η τοποθέτηση των πελμάτων στα 
ηλεκτρόδια είναι λανθασμένη 

Η μέτρηση εμφανίζεται μόνο για 10 
δευτερόλετπα. 

Κατεβείτε απο την ζυγαριά και 
τοποθετήστε τα γυμνά πέλματα των 
ποδιών σωστά(προσοχή στη θέση 
των ποδιών πάνω στα ηλεκτρόδια) 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται απο ανακυκλώσιμα υλικά. Ανακυκλώστε τα υλικά συσκευασίας 
σύμφωνα οδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος.  
 

 

Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο μίας Πανευρωπαϊκής 
εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 
Η  συσκευή περιέχει 2 μπαταρίες τύπου CR2032. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην πετάτε τις άδειες μπαταρίες με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε τις στα ειδικά σήμεία ανακύκλωσης 
μπαταριών. 

 

Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης των μπαταριών (2) ανατρέξτε στην [fig.1].  Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη 

συσκευή. Ανακυκλώστε τις στα ειδικά σήμεία ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

ανακύκλωσης μπαταριών επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, ή με το κατάστημα αγοράς. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 

Για τις επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες ή με την εταιρεία στα 

στοιχεία που ακολουθούν. 

Η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Για τις λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τους όρους εγγύησης  

που ακολουθούν. Η μη τήρηση των οδηγιών που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο για την χρήση, το καθαρισμό και την 

συντήρηση της συσκευής ακυρώνουν το δικαίωμα κάλυψης από την εγγύηση του κατασκευαστή. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς και για οικιακή χρήση της 
συσκευής. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν καλύπτονται από εγγύηση. Σε περίπτωση 
βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. 

2) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων (ηλεκτρονικών - 
μηχανολογικών) μόνο αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται 
από την εταιρεία όταν η βλάβη προέρχεται: 

 από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, έλλειψη καθαριότητας, φθορές από χρήση, εκδορές, 
κλπ ). 

 από την αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή  (πέραν του 15%) από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

 από εσφαλμένη λειτουργία/ εγκατάσταση της συσκευής. 

 από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία. 

 για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα). 
3) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σημαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως.  
4) Η κατ’ οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής. Για 

αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας τα έξοδα μεταβάσεως επιβαρύνουν τον πελάτη. 
5) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση 

αυτών. 
6) Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία. 
  

14 



 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι τιμές που δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς( για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευθείτε ιατρό) 

 

Μάζα λίπους (4%-80%) 

Ηλικία 
Γυναίκα Ανδρας 

Ελλειψη 
βάρους 

Κανονικό 
βάρος 

Υπέρβαρη Παχύσαρκη 
Ελλειψη 
βάρους 

Κανονικό 
βάρος 

Υπέρβαρος Παχύσαρκος 

10-39 4-21 21-33 33-39 39-80 4-8 8-20 20-25 25-80 

40-59 4-23 23-34 34-40 40-80 4-11 11-22 22-28 28-80 

60-80 4-24 24-38 38-42 42-80 4-13 13-25 25-30 30-80 

 

Νερό (10%-80%) 

Ηλικία 
Γυναίκα Ανδρας 

Χαμηλή Κανονική Υψηλή Χαμηλή Κανονική Υψηλή 

10-15 <57 57-67 >67 <57 58-72 >72 

16-30 <47 47-57 >57 <47 53-67 >67 

31-60 <42 42-52 >52 <42 47-61 >61 

61-80 <37 37-47 >47 <37 42-56 >56 

 

Μυική μάζα (13%-100%) 

Ηλικία Γυναίκα Ανδρας 

10-15 

>34 >40 
16-30 

31-60 

61-80 

 

Οστική μάζα (0-9 kg) 

 Γυναίκα Ανδρας 

Βάρος <45kg 45-60kg >60kg <60 60-75kg >75 

Οστική μάζα  1,8kg 2,2kg 2,5kg 2,5kg 2,9kg 3,2kg 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr 
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