Модел 50K

Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на
уреда и ги запазете за бъдещи справки.
Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковъчни материали. Те са
потенциална опасност за тях.
Не потапяйте уреда във вода и не го оставяйте върху мокра повърхност.
Не излагайте уреда на високи температури.
Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати.

Кантарът работи с една литиева батерия CR2032 от 3 V. (включена в комплекта).
За да може да работи везната, свалете предпазното фолио от батерията. Ако е необходимо,
отворете капачето на гнездото за батерията.

Натиснете от двете страни скобата, за да откачите колана.
Прекарайте колана през дръжката на куфара или чантата и затворете отново скобата.
Натиснете (I) и изчакайте, докато на дисплея се появиu "0". Претеглете. Когато теглото се
фиксира на дисплея, на него се показва думата "HOLD" (“ЗАДЪРЖАНЕ”).
Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на
претеглянето. Ако искате да изключите уреда, натиснете и задръжте (1) в
продължение на няколко секунди .

Смяна на използваната мерна единица:
• Можете да превключите между килограми (kg) и фунтове (lb). За да го направите, натиснете (I).
При появата на "HI", натиснете 6. Всяко негово натискане ще сменя използваната мерна единица.

Избягвайте надхвърлянето на максималната товароносимост на кантара (50 kg.). В случай, че
бъде надхвърлена максималната товароносимост, на дисплея ще се появи съобщението "OUT2".
Сменете батерията, когато на дисплея се покаже символът (Lo).
Обърнете внимание, че при поставяне на батерията, "+" трябва бъде отдолу.
Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
Той е предназначен само за домашно ползване.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
• Батериите трябва да бъдат изхърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на
опазването на околната среда.
• Батериите не бива да бъдат смесвани с останалите домашни отпадъци.

