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Αγαπητέ πελάτη, σ’ ευχαριστούμε που αγόρασες μια ζυγαριά Meliconi.

Το προϊόν αυτό είναι μια ζυγαριά εξελιγμένη: πλην του βάρους, μετράει μάζα λιπώδη, μυϊκή, 
σκελετική και ποσοστό σωματικών υγρών. Ακόμη, θα σας προτείνει, με βάση το φύλο, το 
ύψος και την ηλικία η ημερήσια ανάγκη σε θερμίδες.

Elegance

Η μπαταρία παρέχεται ήδη τοποθετημένη, προστατευμένη με ένα μικρό πλαστικό στρώμα 
για την αποφυγή φθοράς της. Πριν τη χρήση αρκεί να το αφαιρέσετε και η ζυγαριά θα 
είναι έτοιμη προς χρήση.

• Ελάχιστο βάρος 5 kg.
• Η ζυγαριά διαθέτει κουμπιά touch (αφής), αρκεί να τα αγγίξετε χωρίς να τα πατήσετε για 

να έχετε την  επιθυμητή λειτουργία.
• Η ζυγαριά είναι σχεδιασμένη για να ανάβει αυτόματα όταν ανιχνεύει βάρος.
• Ζυγιστείτε χωρίς παπούτσια και κάλτσες, με τα πόδια στεγνά.
• Ανεβείτε στη ζυγαριά προσεκτικά και, κατά τη μέτρηση, να στέκεστε κατά το δυνατόν 

ακίνητοι.
• Για να συγκρίνετε διάφορες μετρήσεις είναι σκόπιμο να ζυγίζεστε την ίδια ώρα κάθε μέρα.
• Τα παρεχόμενα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ακριβή μετά από έντονη φυσική 

δραστηριότητα, σε περιόδους δίαιτας αδυνατίσματος ή σε περίπτωση αφυδάτωσης.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και λεία επιφάνεια: μην αποθέτετε 

τη ζυγαριά σε τάπητα ή σε δάπεδο με μοκέτα επειδή τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 
εσφαλμένα.

• Τα παρεχόμενα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα για τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:
 - παιδιά κάτω των 10 ετών ή άτομα μεγαλύτερα των 70 ετών
 - body-builder και αθλητές δυναμικών αθλημάτων
• Αν βρίσκεστε σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 - γυναίκες σε εγκυμοσύνη
 - αν φέρετε pace-maker (βηματοδότη) ή άλλο υλικό ηλεκτρο-ιατρικό
 - άτομα σε εμπύρετη κατάσταση
 - άτομα σε αιμοκάθαρση, με οιδήματα στα πόδια, άτομα με δυσμορφία ή με οστεοπόρωση.
 δεν προτείνεται η χρησιμοποίηση των εξελιγμένων λειτουργιών παρά μόνο μια απλή μέτρηση.

Συμβουλές για τη χρήση

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της ζυγαριάς είναι στεγνή πριν διενεργήστε μια μέτρηση, 
για να μη γλιστρήσετε δεδομένου ότι η επιφάνεια είναι λεία.

• Διατηρείτε τη ζυγαριά μακριά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πρώτη χρήση

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Οθόνη LCD

Μονάδα ύψους

Κωδικός χρήστη

Φύλο

Δείκτης λιπώδους μάζας 
και μυϊκής μάζας και 
σκελετικού βάρους

Δείκτης λιπώδους μάζας

Κατακράτηση νερού %

Καταχώρηση της μονάδας βάρους

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα βάρους, 
επιλέγοντας μεταξύ κιλού (προκαθορισμένη) και λίβρας. Η 
επιλογή είναι δυνατή, με τη ζυγαριά αναμμένη, πατώντας 
το κουμπί στο πίσω μέρος.

Αν η καταχωρηθείσα μονάδα βάρους είναι το χιλιόγραμμο, το ύψος θα είναι σε εκατοστά, 
αν, αντίθετα, είναι η λίμπρα, το ύψος θα είναι σε πόδια/ίντσες.

Συνήθης μέτρηση του βάρους

Ανεβείτε στη ζυγαριά

ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Ηλικία

Μονάδα βάρους

Θερμίδες

Μέτρηση σε εξέλιξη
Η μέτρηση έχει 

ολοκληρωθεί όταν οι 
αριθμοί αναβοσβήνουν
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Μέτρηση του βάρους με εξελιγμένες λειτουργίες

1. Εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων
Οι τιμές των παραμέτρων μπορούν να τεθούν εντός των ακόλουθων διαστημάτων.

 

Κωδικός χρήστη Φύλο Ύψος Ηλικία

1~12 Άνδρας/Γυναίκα 100~250 cm
3′03.5″~ 8′02.5″

10~100

Παράδειγμα: χρήστης 3, γυναίκα, 168 cm, 28 ετών. Καταχώρηση των παραμέτρων:

2. Ρύθμιση των παραμέτρων

Πατήστε 

για να επιλέξετε 
τον κωδικό χρήστη

Πατήστε

για να επιλέξετε 
το φύλο

για να επιλέξετε 
το ύψος

Πατήστε

Πατήστε

 για να καταχωρήσετε 
την ηλικία

Σημειώσεις:
- αν κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων δεν γίνουν τροποποιήσεις για 6 δευτερόλεπτα, οι 

ήδη ρυθμισμένες παράμετροι θα αποθηκευτούν αυτόματα και η οθόνη θα δείξει 0, με τη 
ζυγαριά έτοιμη για να κάνει μια πλήρη μέτρηση;

- αν η οθόνη δείχνει 0 κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων, κρατήστε πατημένο το SET για 
3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στον τρόπο καταχώρησης, οπότε θα μπορείτε να 
εισάγετε τις παραμέτρους.

Παράμετροι στάνταρ

Η ζυγαριά θα σβήσει
μετά από μερικά 

δευτερόλεπτα

Η οθόνη δείχνει 00

Πατήστε SET 

για το άναμμα.

Πατήστε SET

για να επιβεβαιώσετε
και να συνεχίσετε

Πατήστε SET

για να επιβεβαιώσετε
και να συνεχίσετε

Πατήστε SET

για να επιβεβαιώσετε
και να συνεχίσετε

Πατήστε SET

για να επιβεβαιώσετε
και να συνεχίσετε

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα μέτρησης για έναν υποθετικό χρήστη με κωδικό 3.

Πατήστε

για να επιλέξετε 
τον κωδικό χρήστη

Ανεβείτε στη ζυγαριά

Εμφανίζονται οι 
παράμετροι του 

τελευταίου χρήστη

Βεβαιωθείτε ότι 
αμφότερα τα πόδια 

είναι σε επαφή με τα 
ηλεκτρόδιαΔιενεργήθηκε μέτρηση 

του βάρους

Σε εξέλιξη εξελιγμένη 
μέτρηση, παραμείνετε 

ακίνητοι

Αποτελέσματα, επαναλαμβανόμενα για τρεις 
φορές και αποθηκευμένα. Θα εμφανιστούν 
εκ νέου στην επόμενη μέτρηση του χρήστη.

Η ζυγαριά σβήνει αυτόματα

3. Λειτουργία μέτρησης

Βάρος Λιπώδης μάζα Κατακράτηση νερού

Μυϊκή Μάζα Σκελετικό βάρος
Ημερήσια ανάγκη σε 

θερμίδες

Πατήστε  SET

για το άναμμα

Πατήστε SET

για να επιβεβαιώσετε 
και να συνεχίσετε



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, ελέγξτε τη σωστή πολικότητα. Μην τις ξεμοντάρετε και μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην 
αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, κι ούτε μπαταρίες διαφορετικής μάρκας ή τυπολογίας. Μην τις πετάτε στο περιβάλλον. Η 
ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο περιβάλλον και στην υγεία. Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων, που υπάρχει 
και στην μπαταρία, υποδεικνύει ότι αυτή θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΚ 2006/66): πληροφορηθείτε 
για τους τρόπους συγκομιδής των εξαντλημένων μπαταριών και συσσωρευτών που ισχύουν στη χώρα σας.
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Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επί της συσκευής δείχνει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να συλλεγεί χωριστά από 
τα άλλα απορρίμματα. Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή, στο τέλος της ζωής της, στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης 
συγκομιδής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων, ή να την παραδώσει στον μεταπωλητή με την ευκαιρία αγοράς μιας νέας 
συσκευής ισοδύναμου τύπου, με σχέση ένα προς ένα. Η διαφοροποιημένη συγκομιδή κατάλληλη για την επόμενη δρομολόγηση της συσκευής στην 
ανακύκλωση, στην επεξεργασία και στη συμβατή με το περιβάλλον διάθεση, συντελεί στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος από 
πλευράς του χρήστη συνεπάγεται τις κατά νόμο κυρώσεις.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η χρησιμοποιούμενη μπαταρία είναι το μοντέλο CR2032, 3 volt. 

1- Βγάλτε την μπαταρία με τη βοήθεια ενός μυτερού 
αντικειμένου: θα βγει εύκολα από την έδρα της.

2- Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία, αρχικά αποθέτοντάς την 
στη μικρή μεταλλική πλάτη και μετά πιέζοντας προς τα 
κάτω.

Ενδείξεις επίκλησης της προσοχής σας

Δείκτης άδειας μπαταρίας.
Η μπαταρία αδειάζει, σας συμβουλεύουμε να την 
αντικαταστήσετε.

Το βάρος που καταγράφεται είναι μεγαλύτερο του μέγιστου 
επιτρεπτού.
Κατεβείτε αμέσως για να μην προκληθεί ζημιά στη ζυγαριά.

Η λιπώδης μάζα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της ελάχιστης 
ανάγνωσης. Βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση διενεργήθηκε σωστά και 
ότι δεν υπεισέρχεται στις κατηγορίες για τις οποίες οι μετρήσεις 
δεν είναι αξιόπιστες.

Η λιπώδης μάζα που καταγράφηκε είναι μεγαλύτερη της 
μέγιστης ανάγνωσης. Βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση διενεργήθηκε 
σωστά και ότι δεν υπεισέρχεται στις κατηγορίες για τις οποίες οι 
μετρήσεις δεν είναι αξιόπιστες.

Σφάλμα: η ανάγνωση δεν ήταν επιτυχής, παρακαλείσθε να 
επαναλάβετε τη μέτρηση.

ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Πίνακας αναφοράς των τιμών

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας αναφοράς των τιμών λιπώδους μάζας και 
κατακράτησης νερού.

4.0-16.0%

16.1-20.5%

20.6-25.0%

25.1-30.5%

30.6-60.0%

66.0-57.8%

57.7-54.7%

54.6-51.6%

51.5-47.8%

47.7-27.5%

4.0-11.0%

11.1-15.5%

15.6-20.0%

20.1-24.5%

24.6-60.0%

66.0-61.2%

61.1-58.1%

58.0-55.0%

54.9-51.9%

51.8-27.5%

4.0-20.0%

20.1-25.0%

25.1-30.0%

30.1-35.0%

35.1-60.0%

66.0-55.0%

54.9-51.6%

51.5-48.1%

48.0-44.7%

44.6-27.5%

4.0-15.0%

15.1-19.5%

19.6-24.0%

24.1-28.5%

28.6-60.0%

66.0-58.4%

58.3-55.3%

55.2-52.3%

52.2-49.2%

49.1-27.5%

Ηλικία Λιπώδης μάζα 
(F)

Κατακράτηση 
νερού (F)

Λιπώδης μάζα  
(M)

Κατακράτηση 
νερού (M)

Κατά-
σταση

Δείκτης 
λιπώδους μάζας

Αδύνατος

Πολύ 

αδύνατος

Κανονικός

Υπέρβαρος

Παχύσαρκος

Αδύνατος

Πολύ 

αδύνατος

Κανονικός

Υπέρβαρος

Παχύσαρκος

<30

>30

Οι πληροφορίες του ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές.

- Θερμίδες
Οι θερμίδες που προτείνονται από τη ζυγαριά είναι οι αναγκαίες για την υποστήριξη του 
μεταβολισμού σας και των τακτικών σας δραστηριοτήτων με βάση του βάρος σας, το 
ύψος, την ηλικία, το φύλο και τον τρόπο ζωής.

- Καθαρισμός και συντήρηση
1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη ζυγαριά. Μη την 

βάζετε σε νερό και μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
2. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και στέρεη επιφάνεια.


