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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές 
μέρος για μελλοντική αναφορά. 
  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
-  Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν δεν πρόκειται να το   

χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 
- Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται. 
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής. 
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα πόδια σας είναι βρεγμένα. 
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση. 
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το γυαλί είναι ραγισμένο ή     

σπασμένο. 
- Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να είναι επικίνδυνη, 

καθιστώντας την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή 
άκυρη. 

 
ΧΡΗΣΗ  
Η B&B TRENDS SL αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που 
μπορεί να προκύψουν σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη 
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια ζυγαριά της Daga. 
 
Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι άθικτη και δεν έχει καμία ζημιά. 
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 
προϊόν για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε. 
 
Έχετε αποκτήσει τα ακόλουθα με την αγορά σας: 
 
1 ζυγαριά Daga  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο ακολουθούνται διαρκώς κατά τη χρήση. 

 
    Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εκκίνηση της  συσκευής:  

1. Βγάλτε το προϊόν από την αρχική του συσκευασία, 
προσέχοντας να μην προκληθεί βλάβη σε κανένα από τα μέρη 
του. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να βγάλετε το 
προϊόν από το κουτί. 
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του 
ζυγού. 



3. Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στη θέση που 
υποδεικνύεται κάτω από το κάλυμμα. Υπάρχει μια εικόνα της 
μπαταρίας που δείχνει πώς πρέπει να τοποθετηθεί με τη σωστή 
πολικότητα. 
4. Κλείστε ξανά το κάλυμμα 
5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση βάρους kg / lb / st: lb, 
πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ζυγού 
και αναγράφει "Unit" όταν είναι ενεργοποιημένο. 
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια, σταθερή, άκαμπτη, 
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που δεν υπάρχουν κραδασμοί. 

 
 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
1. Τοποθετήστε απαλά τα πόδια σας στην επιφάνεια της ζυγαριάς 
για να εκκινήσετε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το 
σύμβολο "0.0" στην οθόνη.  
2. Πατήστε στο κέντρο της πλατφόρμας, αποφεύγοντας τυχόν 
ξαφνικές κινήσεις, κρατήστε σταθερή θέση και μην αγγίξετε 
άλλα αντικείμενα, μέχρι να εμφανιστεί το βάρος σας. Ο χρήστης 
πρέπει να περιμένει μέχρι να υπολογιστεί το βάρος. Η ζυγαριά  
υποδεικνύει ότι η λειτουργία ζύγισης ολοκληρώνεται 
αναβοσβήνοντας την τελική τιμή τρεις φορές.  
3. Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα 
για εξοικονόμηση ενέργειας. 
4. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και περιμένετε να εμφανιστεί το 
σύμβολο "0.0" στην οθόνη για να επιστρέψετε στην κανονική 
λειτουργία. 
5. Επαναφέρετε τη συσκευή σε ασφαλή και σταθερή θέση. 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  
1. This Το προϊόν αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε 
πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση βάρους, αναφέροντας τις 
αντίστοιχες τιμές για δείκτη μάζας σώματος, οστά, μυς, νερό 
κ.λπ.  
2. Ένας χρήστης πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί για να λάβει αυτές 
τις πληροφορίες. Το προϊόν αυτό έχει χωρητικότητα μνήμης έως και 
10 χρηστών. Σε αυτήν την αναφορά αποθηκεύονται δεδομένα 
σχετικά με το φύλο, την ηλικία και το ύψος του ατόμου, όχι τις 
μετρήσεις που έγιναν με το προϊόν  
3. Πατήστε το πλήκτρο SET για να δημιουργήσετε ένα χρήστη. Ο 
αντίστοιχος αριθμός χρήστη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να 
αλλάξετε τον αριθμό χρήστη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω / 
κάτω. Επιλέξτε χρήστη με το πλήκτρο SET.  
4. Στη συνέχεια θα ανάψει το εικονίδιο για να επιλέξετε το 
αντίστοιχο φύλο του χρήστη. Για να αλλάξετε το φύλο του χρήστη, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω / κάτω. Πιέστε ξανά SET για 
επιβεβαίωση.   
5. Στη συνέχεια, θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η λέξη AGE θα 
εμφανιστεί για να επιλέξετε την ηλικία. Για να επιλέξετε ηλικία 
χρήστη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω / κάτω. Πιέστε ξανά 
SET για επιβεβαίωση.  
6. Τέλος, πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο ύψος 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επάνω / κάτω και να καταχωρήσετε 
το ύψος του χρήστη σε cm. Πατήστε το SET για να επιβεβαιώσετε 
ότι οι καταχωρημένες τιμές αυτού του χρήστη θα εμφανιστούν 
στην οθόνη. Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε 
αλλαγές το κάνετε με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε τον 
χρήστη.   



7. Once Μόλις ο χρήστης αποθηκευτεί στη μνήμη της κλίμακας με 
φύλο, ηλικία και ύψος, πρέπει να ενεργοποιήσετε το προϊόν 
πατώντας το πλήκτρο SET και μετακινώντας τις μνήμες 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω / κάτω στον επιλεγμένο χρήστη 
για να προχωρήσετε στην ανάγνωση. Όλα τα δεδομένα σχετικά με 
το φύλο, την ηλικία και το ύψος εμφανίζονται στην οθόνη και στη 
συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη "0.0" που δείχνει ότι μπορείτε τώρα 
να ζυγιστείτε. 

   
8. Τοποθετήστε απαλά τα γυμνά πόδια σας στην επιφάνεια της 
ζυγαριάς για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας είναι σε επαφή με τα μεταλλικά 
ηλεκτρόδια της επιφάνειας του προϊόντος.   
9. Τοποθετήστε το σώμα σας στο κέντρο της πλατφόρμας και 
αποφύγετε τις ξαφνικές κινήσεις, κρατηθείτε σταθερά και χωρίς 
να αγγίξετε άλλα αντικείμενα, έως ότου η κλίμακα δείξει το 
βάρος σας. Ο χρήστης πρέπει να περιμένει μέχρι να 
υπολογιστεί το βάρος. Η κλίμακα δείχνει ότι έχει ολοκληρώσει 
τη ζύγιση αναβοσβήνοντας την τελική τιμή τρεις φορές 

 
10. Στη συνέχεια θα προβεί στον υπολογισμό της 
σύστασης του βάρους σας, η οποία διαρκεί περίπου 5 
δευτερόλεπτα. Οι τιμές του BMI, του λίπους, του νερού (TBW), 
των μυών, των οστών, των Kcal θα εμφανιστούν στην οθόνη 
μετά από αυτό τον υπολογισμό. Οι θερμίδες που εμφανίζονται 
στην οθόνη αναφέρονται στον βασικό μεταβολικό ρυθμό, δηλ. 
τον αριθμό των ημερήσιων θερμίδων που απαιτούνται για τη 
διατήρηση των βασικών λειτουργιών του σώματός σας. 

 
11. Μπορείτε να κατεβείτε από τη συσκευή μόνο αφού 
εκτελεστεί ο υπολογισμός της σύστασης. 

 
12. Τα δεδομένα θα εμφανιστούν δύο φορές και στη 
συνέχεια η ζυγαριά θα κλείσει αυτόματα.  
 

 
 
 
 
Αντενδείξεις:  
Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται από έναν ενήλικα 
προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση της συσκευής ως 
παιχνιδιού. 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν 
την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις, εκτός εάν εποπτεύονται 
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 
Επισκευές:  
• Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να πραγματοποιεί 
επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές. Οποιαδήποτε λανθασμένη 
επιδιόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό κίνδυνο για τους 
χρήστες. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
για επισκευές. Η μη τήρηση των οδηγιών συνεπάγεται την πλήρη 
απώλεια της εγγύησης του προϊόντος. 

 
 
 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 
       Πιθανά λειτουργικά προβλήματα 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 
   

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Η συσκευή δεν 
είναι 
ενεργοποιημένη 
ή οι μπαταρίες 
δεν είναι 
τοποθετημένες 
σωστά.  

  

Ενεργοποιήστε την συσκευή 
και περιμένετε μέχρι να 
εμφανιστεί το βάρος σας ή 
πιέστε με τα πόδια σας μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη “0.0” 

   
   
   

  

Ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι 
τοποθετημένη με τη σωστή 
πολικότητα 

   
   
   

 
Η συσκευή 
έχει βλάβη 

Επικοινωνήστε με τεχνικό 
τμήμα της Daga  

   
   

Μήνυμα λάθος Υπερφόρτωση 
Έχει υπερβεί το μέγιστο 
βάρος της ζυγαριάς 

“Err”   
   

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αυτό το προϊόν μπορεί να καθαριστεί μόνο με το χέρι, 
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που έχει εμποτιστεί σε ήπιο 
σαπούνι. Για τον καθαρισμό της συσκευής σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η χρήση λειαντικών προϊόντων καθαρισμού, λειαντικών 
βουρτσών, διαλυτών, βενζολίου, διαλυτικού ή αλκοόλης. Μη βυθίζετε τη 
συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε ή να την βρέχετε υπερβολικά. 
Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού στεγνώσει τελείως. 
 
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. 
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο βιολογικής συλλογής που βρίσκεται 
κοντά στο σπίτι σας και απορρίψτε σύμφωνα με την Οδηγία 
2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE) για να συμβάλετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Ζητήστε από τον διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τις τρέχουσες μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και 
απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών. 
Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν. 
 
 
 

 
 



ΣΥΜΒΟΛΑ 
 

  
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19 / ΕΕ για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
γνωστή ως WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), παρέχει το νομικό πλαίσιο που 
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάθεση και 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών συσκευών. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν 
στον κάδο απορριμμάτων, αντίθετα πηγαίνετε στο κέντρο 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που 
βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας.   

  
Το προϊόν μπορεί να περιέχει μπαταρίες. 
Αφαιρέστε τες πριν από την απόρριψη του 
προϊόντος και απορρίψτε σε ειδικά εγκεκριμένους 
για το σκοπό αυτό κάδους.   
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να 
προσέχετε, καθώς η επιφάνεια του προϊόντος 
είναι ολισθηρή όταν είναι βρεγμένη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
 
 
 
Για την επισκευή του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να μεταβεί σε τεχνική 
υπηρεσία εξουσιοδοτημένη από την B & B TRENDS, SL. καθώς οποιαδήποτε 
κακή μεταχείριση από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την B & B 
Trends SL, κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση, θα οδηγούσε στην ακύρωση αυτής 
της εγγύησης. Για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτής της 
εγγύησης πρέπει να παραδοθεί δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από το 
τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο παράδοσης. 
Για να απαιτήσουμε την τήρηση των διατάξεων της εγγύησης 2 ετών από την 
παράδοση του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή για 
την έλλειψη συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες γίνονται 
εντός της νόμιμης προθεσμίας της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση πρέπει να 
παραμείνει στον χρήστη, καθώς και το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο 
παράδοσης για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για τεχνική 
εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση εκτός του ισπανικού εδάφους, 
παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στο σημείο πώλησης όπου αγοράσατε το 
προϊόν απευθείας, ή επικοινωνήστε με την B & B TRENDS, SL.  

 
 
Όνομα 
 
 
 
Διεύθυνση 
 
 
Πόλη 
 
 
Νομός 
 
 
Τηλ. 
 
 
Προϊόν N/REF.: 
 
 
Ημερομηνία Πώλησης        Σφραγίδα Καταστήματος 
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