ТАЙМЕР / АЛАРМЕНА ФУНКЦИЯ
Кухненската везна има удобен таймер за готвене. Можете да го използвате по следния начин.
Натиснете веднъж Temp/Set и изчакайте появата на индикацията “OO:OO” на дисплея.
Първите две цифри представляват минутите, а другите две - секундите.
• Натиснете и задръжте Temp/Set, докато първите две цифри не започнат да мигат.
• Натиснете “
”, за да зададете желаните минути, след което Temp/Set, за да го потвърдите.
Следващите две цифри, съответстващи на секундите, започват да мигат.
• Натиснете “ ”, за да зададете секундите. След като зададете секундите, натиснете
Temp/Set¸за да започне обратното отброяване на програмираното време.
• След като програмираното време изтече, уредът подава звуков алармен сигнал. Натиснете
веднъж Temp/Set, за да спрете звуковия сигнал. Натиснете отново Temp/Set, за да извикате
часовника на дисплея.
• Ако искате да претеглите нещо, докато таймера работи, натиснете On/Tara, за да превключите в
режим на претегляне. Таймерът ще продължи да работи.
• За да проверите още веднъж времето, натиснете Оn/Tara.
• За да спрете таймера, натиснете „ “ ”. За да го пуснете, натиснете отново “
”.
•

ВНИМАНИЕ
•

•
•
•
•

Избягвайте надхвърлянето на максималната товароносимост на кухненската везна (3
kg.). В случай, че бъде надхвърлена максималната товароносимост, на дисплея ще се
появи съобщението “Err”.
Сменете батериите, когато на дисплея се покаже символът (Lo).
Появата на дисплея на “Lo” показва, че батериите са изтощени.
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.

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

ВНИМАНИЕ

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 и не го оставяйте върху мокра повърхност.
• Не излагайте уреда на високи температури.
• Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати..

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
• Кухненската везна работи с две литиеви батерии CR2032 от 3 V (включени в комплекта).
• Отворете отделението за батериите като плъзнете в обозначената посока.
• Поставете батериите и се уверете, че е спазена правилната полярност, след което затворете
отново капачето на отделението за батерии. Обърнете внимание, че „+” на батериите трябва да
се вижда, ако те са поставени правилно.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Когато бъдат поставени батериите, на дисплея се показва “12:00”. Изчакайте, докато престане
мигането на числото “12” и изпълнете следващите стъпки:
1. Задръжте натиснат бутона Temp/Set, докато на дисплея не започне да мига “12”,
съответстващо на часа.
2. Натиснете “ ”, за да сверите часа. След това натиснете Temp/Set, за да потвърдите
въведеното.
3. Следващите два знака съответстват на минутите и започват да мигат.
Натиснете “
”, за да сверите минутите и Temp/Set, за да потвърдите въведеното. Сега,
часовникът е вече сверен.
ВНИМАНИЕ:
• Часовникът ползва два различни формата на показване на времето:12 и 24 часа. Формата на
показване на времето по подразбиране е 12 часа. След като минат 12-те часа, съответстващи на
индикацията AM и следващите 12 часа, съответстващи на индикацията PM, часовникът започва
да показва 24 часовия формат, като на дисплея се показва индикацията TM.
• След като бъде сверен часовникът, но искате да промените часа, натиснете и задръжте бутон
Temp/Set, докато не започнат да мигат цифрите, съответстващи на часа. След това, можете да
използвате стъпки 2 и 3 от параграфа “СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА”.

ПРЕТЕГЛЯНЕ
•
•

•
e
•

В случай, че използвате купа или друг съд при претеглянето, трябва първо да я поставите на
платформата. Можете да премерите и продукта, като го поставите направо на платформата.
Ако на дисплея се показва времето, натиснете бутона “On /Tara” и изчакайте, докато не се
появи “0”. Сега, можете да изберете използваната мерна единица: грамове “g” или унции “oz”,
като натиснете Gr/Oz.
Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги отстранявате,
като натиснете ON/Tara.
Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.
След като претеглянето е приключило и след изчакване от няколко секунди на дисплея
автоматично се появява времето. Можете да извикате времето на дисплея и като натиснете
On/Tara, след като сте отстранили претеглените обекти.

