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ELEKTRONINĖS
VIRTUVĖS SVARSTYKLĖS
Naudojimo instrukcija

ĮSPĖJIMAI

•• Šioms svarstyklėms nėra reikalingas aptarnavimas.
•• Atidžiai naudokite svarstykles – tai yra tikslaus veikimo įrenginys.

Saugokite svarstykles nuo aukštos arba žemos temperatūros, drėgmės ir
smūgių poveikio, nenaudokite jų dulkėtose vietose ir tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
Nenumeskite įrenginio ir nedaužykite jo
•• Laikykite įrenginį toliau nuo karščio šaltinių.
•• Nuvalykite svarstykles drėgna skepetėle, nenaudokite
šveičiančių bei koroziją skatinančių medžiagų arba tirpiklių.
•• Nedėkite ant svarstyklių labai sunkių produktų.
•• Neatidarykite svarstyklių korpuso. Jeigu jį atidarysite ar bet kokiu būdu
modifikuosite, prarasite garantiją.
•• Jeigu reikia atlikti aptarnavimą, kreipkitės į mažmenininką.
•• Saugokite svarstykles nuo skysčių patekimo į jų korpusą. Šis įrenginys
nėra atsparus vandeniui. Nelaikykite ir nenaudokite svarstyklių labai
drėgnoje vietoje; jeigu drėgnumas viršija 85% arba jeigu svarstyklės turi
sąlyti su vandeniu ar kitu skysčiu, yra korozijos pavojus, ir svarstyklės gali
neveikti teisingai.
•• Laikykite svarstykles mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
•• Šios svarstyklės yra skirtos naudojimui tik buityje.

Dėmesio!!!

•• Jokiu būdu nenustatykite sau dietos be konsultacijos su gydytoju
ar dietologu.

•• Matavimas savo jėgomis reiškia patikrinimą – jis nepakeičia
diagnostikos ar gydymo. Jeigu įrenginys rodo nepaprastus
rezultatus, būtinai konsultuokitės su gydytoju.
Jokiu būdu nekeiskite gydytojo nustatytos vaistų dozės!

BATERIJOS ĮDĖJIMAS/KEITIMAS

Šių svarstyklių maitinimui yra naudojama keičiama ličio baterija. Prieš
naudojimą nuimkite nuo baterijos apsaugos lakštą.
1) Įdėkite vieną 3V CR2032 bateriją į skyrelį svarstyklių apatinėje dalyje
teigiama (+) puse į viršų.
2) Kai baterija yra išsikrovusi, ekrane pasirodo “LO” arba baterijos simbolis.
Išimkite bateriją, jeigu svarstyklių nenaudosite ilgą laiką.
Išimkite išnaudotą bateriją pakeldami baterijos skyrelio dangtelį įrenginio
apačioje. Išimkite bateriją ir utilizuokite ją nugabendami į ypatingai
utilizuojamų buitinių atliekų surinkimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie atsilaisvinimą nuo išnaudotų
baterijų, susisiekite su parduotuve, kurioje įsigijote jomis maitinamą
įrenginį, vietine savivaldybe ar atliekų tvarkymo tarnyba.
Dėmesio! Saugumo sumetimais neleiskite, kad bateriją išimtų
vaikai, kurie yra jaunesni nei 12 metų.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1) Pastatykite svarstykles ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
2) Paspauskite “ON/OFF/TARE” mygtuką (TOUCH SCREEN mygtukas).
Kai ekrane pasirodo “0 g/ 0 lb : 0.0 oz”, svarstyklės yra parengtos
naudojimui.
3) Pasverkite produktą.

4) Svarstyklės automatiškai išsijungs po vienos minutės, jeigu jų
nenaudosite.
Siekdami prailginti baterijos tarnavimo trukmę, išjunkite svarstykles
apytiksliai 3 sekundes laikydami paspaustą “ON/OFF/TARE” mygtuką.

TAROS FUNKCIJA

TARE (taros) funkcija leidžia bet kuriuo momentu nustatyti svarstyklių
parodymus į nulį ir pasverti kitas sudėtines dalis nenuimant jau pasvertų
produktų.
1) Paspauskite “ON/OFF/TARE” mygtuką (TOUCH SCREEN mygtukas).
Palaukite kelias sekundes, kad ekrane pasirodytų “0 g/ 0 lb : 0.0 oz”, po
to svarstyklės yra parengtos naudojimui.
2) Pasverkite pirmą produktą.
3) Paspauskite “ON/OFF/TARE” mygtuką, kad ekrane atstatytumėte
parodymus (“0 g/ 0 lb : 0.0 oz”).
4) Pasverkite antrą produktą.

REŽIMO MYGTUKAS

Šio mygtuko pagalba galite išsirinkti svorio mato vienetą: kilogramus
arba svarus birioms prekėms ir mililitrus arba skysčio uncijas pilstomiems
produktams.
Įjunkite svarstykles paspausdami “ON/OFF/TARE” mygtuką. Paspauskite
“MODE” (TOUCH SCREEN mygtukas). Ekrane pasirodo “0 g” arba “0 lb : 0.0 oz”
birioms prekėms arba “0 ml”, arba “0.0 fl oz” pilstomiems produktams. Keiskite
mato vienetą dar kartą paspausdami “MODE” mygtuką. Kai ekrane pasirodo
išrinktas mato vienetas, galite pasverti produktus.

PERKROVA

“Err”, “EEEE”, “----” arba “0-Ld” pranešimas nurodo perkrovą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Viena 3V CR2032 ličio baterija
LCD ekranas
Maksimalus leistinas nuokrypis nuo standartinės reikšmės +/- 1%
Saugojimo aplinka: +10°C ÷ +50°C; santykinis drėgnumas 85%
Darbinė aplinka: +10°C ÷ +40°C; santykinis drėgnumas 85%
Svarbi informacija! Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Šis gaminys yra skirtas naudojimui buityje. Įrenginio CE
ženklinimas patvirtina atitikimą EEC direktyvos 2004/108
reikalavimams dėl elektromagnetinio suderinamumo. Šis gaminys yra
elektroninis įrenginys, kuris yra patikrintas siekiant užtikrinti, kad
sutinkamai su dabartinėmis techninėmis žiniomis jis nesukelia trukdžių
kitiems netoliese esantiems įrenginiams (elektromagnetinis suderinamumas) ir kad jis yra saugus, jeigu yra laikomasi naudojimo instrukcijoje
pateiktų nurodymų. Veikimo sutrikimų atveju nutraukite šio įrenginio
naudojimą, jeigu reikia, kreipkitės tiesiogiai į gamintoją.

