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Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή 5-150kg φορητών ζυγών με διάφορα είδη προδιαγραφών που 
απεικονίζουν χιλιόγραμμα, Newton και λίρες Αγγλίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών όπως 

είναι: οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, η αλιεία, η εμπορία κ.λπ. Είναι ένα βολικό και πρακτικό αντικείμενο για 
καθημερινή χρήση. 

Μέθοδος λειτουργίας: 
1. Τραβήξτε το άγκιστρο της ζυγαριάς ευθεία κατά την διάρκεια της χρήσης και κρατάτε τη λαβή σταθερά έτσι ώστε
να βρεθεί ο δείκτης στο μηδέν και στη συνέχεια ζυγίστε το αντικείμενο. Το τμήμα της κλίμακας που δείχνει ο δείκτης
είναι το βάρος του αντικειμένου.
2. Το σταθμισμένο αντικείμενο πρέπει να κρεμαστεί στο άγκιστρο ζύγισης κατακόρυφα και σταθερά, για να
αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί που μπορεί να προκληθούν από την πτώση του αντικειμένου.
3. Οι ζυγοί πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση. Σε περίπτωση που κάποιο οξύ αλκαλικής σύνθεσης διαβρώσει την
επιφάνεια τους μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του και την ακρίβεια ζύγισης.

EN

This company is specialized in producting 5-150kg portable scales with various kinds of specification showing 
kilograms,Newtons and pound sterling.It integrates such uses as children’s formative education,school 
teaching,fishing,marketing etc,it is a convenient and practical article for daily use. 

Operaion method: 

1. Draw the scales hook straight when using and hold the handle with a firm grip to make the pointer put to zero and

then you can weigh the article.The scale division that the scale indicator points at is just the weight of the article.
2. The article being weighted must be hung at the scales hook vertically and stably,in case the article drop causing body

injury.
3. The scales must be scrubbed clean after use,in case any acid of alkalic composition corrodes it,influencing its service

life and accurate weighing value.

Technical Data Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Weighing Division: 100g Διαβάθμιση ζύγισης: 100g 

Weighing Capacity: 100kg Μέγιστη ικανότητα ζύγισης: 100Kg 

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect 
the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the 
manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in 
commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special 
adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του 
κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το 
προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή 
αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος 
Service του κατασκευαστή.




