
 

 

 

Модел 516 

 
БЪЛГАРСКИ: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички 

предвиждани от действащото им законодателство права.  

 



 

• Кантарът работи с четири батерии от тип R3. (Не са включени в комплекта) 
• За да поставите или извадите батериите, отворете капачето от долната страна на кантара. 
Поставете ги в съответствие с обозначената маркировка. 

• Преди да използвате кантара, изберете с превключвателя от долната му страна желаната мерна 
единица Kg. (килограми) - Lb. (фунтове) - St. (стоунове). 

• Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност. 
• Не поставяйте кантара върху килими или други меки материи. Те водят до грешки в измерването. 
• Повърхността, върху която поставяте електронния кантар, както и неговата платформа, трябва да 
бъдат сухи, за да се избегне рискът от евентуално подхлъзване. 

 
ВАЖНО 

ВКЛЮЧВАНЕ 
За да включите кантара, докоснете леко с крак в средата на платформата. На дисплея първо се 
показва "CAL", а след това и индикацията "0.0". 
След като това стане, кантарът е готов за ползване. 
 
ВНИМАНИЕ 
ВНИМАНИЕ: Последната операция е необходима само при първото включване на кантара, след 
изваждане на батериите и понякога, когато кантарът не е работил дълго време. След 
изпълнение на тази операция, можете да се измерите направо на кантара. 
• Качете се на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак. 
• Останете няколко секунди на кантара. Показаното на дисплея тегло първо започва да мига, а после 
остава за постоянно. 
• Не скачайте на или от кантара. 
• Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето. 
• Препоръчително е теглото да бъде мерено по едно и също време. Най-добре е това да става преди 
закуска. 
• Не оставяйте нищо върху кантара, когато не се използва. Това ще доведе до изтощаване на 
батериите. 
• Не потапяйте уреда във вода. Ако е необходимо, почистете кантара с влажна кърпа. 
• При почистване, не използвайте химически и абразивни средства, например метална тел, които 
могат да увредят повърхността на уреда. 

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА И ДАТАТА 
• Натиснете "DOWN", за да изберете формата на показване на времето: 12 или 24 часа. 
• Задръжте "MODE" натиснат в продължение на няколко секунди, докато показанието на часовете 
на дисплея не започне да мога. 
• Използвайте бутоните "UP" или "DOWN", за да сверите показанието за часовете. Натиснете 
бутона "MODE", за да потвърдите. Индикацията на минутите започва да мига. Използвайте същите 
бутони "UP" и "DOWN", за да сверите минутите и отново потвърдете с "MODE". Започва да мига 
индикацията за годината. 

• Задайте годината с бутоните "UP" и "DOWN" и потвърдете с "MODE". Започва да мига 
индикацията на месеца. Използвайте същите бутони, за да зададете месеца и "MODE", за да  
потвърдите. Започва да мига датата. Използвайте същите бутони, за да я зададете и потвърдете с 
"MODE". 

АКТИВИРАНЕ НА АЛАРМЕНАТА ФУНКЦИЯ 
• Започва да мига времето на активиране на алармата, придружено от неговия символ  . .  

За да зададете, използвайте бутоните"UP" и "DOWN" и "MODE", за да потвърдите След това се 
показват минутите. Повторете същите действия и потвърдете. За да активирате алармената 
функция, натиснете "SNOOZE". На дисплея се показва символът     . За да деактивирате 
алармената функция, натиснете "SNOOZE" два пъти. 



 Модел 516 

 
ФУНКЦИЯ SNOOZE („ДРЯМКА”) 

• Функцията "SNOOZE" се активира, когато на дисплея се появи символът       (за макс. 60 минути). 
Ако желаете да спрете задействаната аларма, но искате тя да задейства отново след определен 
период от време, използвайте бутоните "UP" или "DOWN", за да зададете това време и "MODE", 
за да го потвърдите. За да активирате функцията "SNOOZE", натиснете два пъти бутона 
"SNOOZE". За да я деактивирате, натиснете веднъж бутона "SNOOZE". 

След това на дисплея се появява мигащата година, следвана от месеца и датата. Ако са зададени 
година, месец и дата, на тази дата кантарът включва алармения сигнал, когато настъпи 
съответното зададено време. Използвайте бутоните "UP" и "DOWN", за да въведете датата и 
"MODE", за да потвърдите въведено. 

След това на дисплея се показва символът на функцията за обратно броене      (макс. 30 минути). 
Натиснете "MODE". Започва да мига "0"-та, съответстваща на часовете. Използвайте бутоните 
"UP" и "DOWN", за да зададете желаното и "MODE", за да потвърдите въведеното. След това се 
появяват мигащите минути. Повторете същата процедура, за да зададете и потвърдите минутите. 
След това, показаната на дисплея индикация "00" започва да мига. Когато искате да започне 
обратното броене, натиснете "SNOOZE". След изтичане на програмираното време, кантарът 
подава алармен сигнал. За да спрете алармения сигнал, натиснете "SNOOZE", а след това и 
"MODE" – два пъти, за да върнете дисплея на основната индикация. 

ФУНКЦИЯ ХРОНОМЕТЪР 
• Когато      мига, можете да използвате функцията хронометър. Натиснете четири пъти "MODE", след 
това "SNOOZE". За да спрете хронометъра, натиснете "SNOOZE", след това натиснете  "MODE" два 
пъти, за да върнете дисплея на основната индикация. 

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИЕТО 
• Може да избирате между показване на температурата в "°C" и "°F". За целта, натиснете бутона "°C/°F". 

ВНИМАНИЕ 
• Индикацията "o-Ld" на дисплея показва, че е надхвърлена максималната товароносимост на кантара. 
• При появата на символа "Lo" на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите, 
отворете капачето от задната страна на уреда.  

• Ако на дисплея се покаже индикацията "Er", това означава, че измерването не е извършено коректно.  
• Кантарът е чувствителен електронен уред. Възможно е другите високочестотни уреди, например 
мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди, 
да доведат до смущения, в случай, че кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от 
такива уреди в случай, че забележите някакви нередности на дисплея. 

• Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели. 
• Уредът е предназначен само за домашна употреба. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

• Уредът трябва да бъде изхърлян 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. 

 




