Модел 750

Модел 750
Български: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички
предвиждани от действащото им законодателство права.

Указания за употреба

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.
• Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
• Кухненската везна работи с четири батерии от 1,5 V. тип R03 (включени в комплекта).
• Отворете отделението за батериите като плъзнете капачето в обозначената посока.
• Поставете батериите, като се уверите, че е спазена правилната полярност, след което затворете отново капачето.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
• Натиснете и задръжте бутона Set за няколко секунди. На дисплея се показва мигащата индикация на часа.
• Натиснете tara, за да сверите часа, след което натиснете Set, за да потвърдите промяната. (Часът се показва в 24часов формат).
• След това на екрана се показва мигащата индикация на минутите. Натиснете tara, за да сверите минутите и Set за
да потвърдите промяната.
• Изчакайте няколко секунди, преди на дисплея да се покаже промененото време.
ВАЖНО
• В случай, че по време на изпълнение на процедурата по сверяване цифрите изчезнат от дисплея или на дисплея
се появи индикацията “0:00” натиснете и задръжте Set за няколко секунди, като следвате указанията в предишния
параграф.

Претегляне
• 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 “Set”. Ако на дисплея не се появи “0”, натиснете tara, за да я извикате. Можете да изберете
използваната мерна единица, като избирате между грамове "g" и унции “oz”.
• Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги отстранявате, като натиснете tara.
• Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.
• Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на претеглянето и на дисплея се показва
времето.

Стенен монтаж
• Пробийте 2 отвора на стената, за закачите монтажна скоба с включените в комплекта винтове. Разстоянието между
отворите трябва да бъде 76 mm.
• Вкарайте монтажната скоба в отворите, след което закрепете с винтовете.
• Не вкарвайте винтовете до край. Главите им трябва да останат на няколко милиметра от стената.
• Сега, закачете везната на винтовете така, че да съвпаднат с отворите на опорната планка от задната ѝ страна.
Натиснете леко надолу, за да я фиксирате коректно.

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 “Lo”.
• 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.

