Модел 503

БЪЛГАРСКИ:

В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се
всички предвиждани от действащото им законодателство права.

възползва на

Кантарът работи с една 3 V литиева батерия от тип CR2032 (включена в комплекта).
За да може да включите кантара, свалете предпазното фолио от батерията. Ако е необходимо,
отворете капачето на гнездото за батерията.
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.
ВКЛЮЧВАНЕ: За да включите кантара, докоснете леко с крак
долната дясна част на стъклената платформа и изчакайте
появата на индикацията "0.0".
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 го ползвате. Това може да 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.

ВНИМАНИЕ
• Индикацията ""Err" на дисплея показва, че е надхвърлена максималната товароносимост на
кантара или измерването не е извършено коректно.
• При появата на символа "Lo" на дисплея, трябва да смените батериите. За да го направите,
отворете капачето от задната страна на уреда.
• При смяна на батерията не забравяйте, че + трябва да се вижда, ако бъде поставена правилно.
• 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.
• Когато на дисплеят възникне аномалия или вената не се изключи автоматично, извадете батерията
за няколко секунди и я върнете отново на мястото ѐ. Ако аномалията остане, сменете батериите.
• 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 изхвърлян 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 обичайните битови отпадъци.

