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Before you start… • Przygotowanie wagi do pracy… Weighing • Ważenie

service@seca.com

Technical data • Dane techniczne
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Calibration: calibrated for medical purposes according to class III requirements,  
Medical Device Directive 93/42/EEC, class I

Legalizacja: zalegalizowana do celów medycznych zgodnie z wymogami klasy III, 
dyrektywa dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa I

200 kg 4 kg 200 g 6 x AA +10 °C ... 
+40 °C

a = 321 mm 4 kg

b = 356 mm

c = 60 - 66 mm

20 sec

A two-year warranty from date of delivery applies to 
defects attributable to poor materials or workman-
ship. All moveable parts - batteries, cables, mains 
units, rechargeable batteries etc. - are excluded. De-
fects which come under warranty will be made good 
for the customer at no charge on production of the 
receipt. No further claims can be entertained. The 
costs of transport in both directions will be borne by 
the customer should the equipment be located any-
where other than the customer’s premises. In the 
event of transport damage, claims under warranty 
can be honoured only if the complete original pack-
aging was used for any transport and the scale se-
cured and attached in that packaging just as it was 
when originally packed. All the packaging should 
therefore be retained.
A claim under warranty will not be honoured if the 
equipment is opened by persons not expressly au-
thorised by seca to do so.
We would ask our customers abroad to contact their 
local sales agent in the event of a warranty matter.

Na wady spowodowane błędami materiałowymi albo 
produkcyjnymi udzielamy dwuletniej gwarancji, li-
cząc od dnia dostawy. Gwarancja nie obejmuje czę-
ści ruchomych, takich jak baterie, kable, zasilacze 
sieciowe, akumulatory itp. Wady objęte gwarancją 
są usuwane bezpłatnie za okazaniem dowodu zaku-
pu. Inne roszczenia nie będą uwzględniane. Jeżeli 
urządzenie znajduje się w miejscu innym niż siedzi-
ba klienta, koszty transportu w obydwie strony pono-
si klient. W przypadku szkód transportowych 
roszczeń z tytułu gwarancji można dochodzić tylko 
pod warunkiem, że waga transportowana była 
w kompletnym, oryginalnym opakowaniu i została 
zabezpieczona i zamocowana w opakowaniu zgod-
nie ze stanem oryginalnym. Dlatego należy przecho-
wywać wszystkie elementy opakowania. 
Otwarcie urządzenia przez osoby, które nie posiada-
ją wyraźnej autoryzacji producenta, skutkuje wygaś-
nięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
Klienci zagraniczni dochodzą roszczeń gwarancyj-
nych bezpośrednio u sprzedawcy w danym kraju.

Warranty • Gwarancja
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Declaration of conformity • Oświadczenie o zgodności

The non-automatic personal scales seca 875, EC type approval D07-09-032, 
corresponds to the type described in the certificate in respect of type approval permit. 
The scale largely fulfils the valid requirements from the following guidelines:

2009/23/EC on non-automatic scales

93/42/EEC on medical products

European standard EN 45501

Nieautomatyczna waga osobowa seca 875, dopuszczenie na rynek UE nr D07-09-
032, odpowiada typowi konstrukcyjnemu opisanemu w świadectwie zgodności. Waga
spełnia w podstawowych punktach obowiązujące wymagania następujących 
dyrektyw:

2009/23/WE w sprawie wag nieautomatycznych

93/42/EWG o wyrobach medycznych

normy EN 45501

Hamburg, April 2013
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All contact data under www.seca.com

seca operates worldwide with headquarters in Germany
and branches in France, United Kingdom, North America, Switzerland, 
China, Japan, Mexico, Austria, Poland and UAE
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