Модел 714

ВНИМАНИЕ
ПРЕТЕГЛЯНЕ

БЪЛГАРСКИ

• 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. Не оставяйте върху мокра повърхност.
• Не излагайте уреда на действието на високи температури.
• Поставете кухненската везна върху твърда, устойчива основа/.
• Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически
препарати.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
Тази кухненска везна работи с две отделни батерии от 1,5 V, тип R03 (не са
включени в комплекта).
Отворете отделението за батериите в корпуса на уреда.
Поставете батериите, като се уверите, че е спазена правилната полярност.
В случай, че желаете да използвате купа или някакъв друг съд за измерване,
трябва първо да я поставите на платформата. В противен случай, можете да
мерите продукта направо на везната.
Натиснете бутона ON/Tara и изчакайте до появата на "0" на дисплея. Можете да
изберете използваната мерна единица, като избирате между грамове "g" и
унции “oz” чрез натискането на бутона Kg-LB.
Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги
отстранявате, като натиснете ON/Tara.
Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.
Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на
претеглянето.
Можете да изключите уреда, като натиснете ON/Tara за няколко секунди.

ВНИМАНИЕ
• Избягвайте да надхвърляте максималната товароносимост на кухненската
везна (3 kg). В случай, че бъде надхвърлена максималната товароносимост, на
дисплея ще се появи съобщението "O-Ld".
• Сменете батериите, ако на дисплея на кухненската везна се появи символа .
• 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.
• Не допускайте смесването на батериите с обикновените битови отпадъци.

