
SVARSTYKLĖS ŽMONIŲ SVĖRIMUI CECOTEC
SURFACE PRECISION 9200 CE04086

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Saugumo taisyklės
A džiai perskaitykite šias naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

o Prietaisas skirtas k asmeniniam naudojimui. Nenaudokite komercinei paskirčiai.
o Nepalikite neprižiūrimų vaikų ir gyvūnų netoli prietaiso ir šalia jo pakavimo medžiagų.
o Nenaudokite prietaiso, jei jis regimai pažeistas ar buvo nukritęs iš didelio aukščio. Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote

jo gedimą ir kreipkitės į servisą.
o Laikykite prietaisą toliau nuo karštų paviršių ir karščio šal nių.
o Nenaudokite prietaiso lauke.
o Nenaudokite labai aukštoje arba žemoje temperatūroje, didelėje drėgmėje ar esioginėje saulėkaitoje.
o Dideli temperatūros pokyčiai prietaiso naudojimo aplinkoje gali sukel  kondensaciją prietaise. Leiskite prietaisui kurį laiką

pabū  pasikeitusioje temperatūroje prieš naudojimą.
o Nemėtykite prietaiso, nešokinėkite ant jo.
o Nelipkite ant matavimo paviršiaus šlapiomis kojomis. Įsi kinkite, kad svarstyklių paviršius yra sausas prieš naudojimą.
o Nelipkite ant svarstyklių krašto.
o Nenaudokite abrazyvinių valiklių, švei klių, aštrių cheminių, rūgš nių medžiagų, baliklių ir kt. prietaisui valy .

Baterijų naudojimo įspėjimai:
o Laikykite baterijas toliau nuo vaikų ir gyvūnų. Prarijus, tai gali baig s mir mi. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į medikus.
o Esant baterijos pratekėjimui, neleiskite jūsų odai, akims susilies  su ištekėjusiomis baterijų rūgš mis.

DĖMESIO: esant kontaktui su pratekėjusių baterijų rūgš mis, skalaukite pažeistą vietą vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į
medikus.

o Įsi kinkite, kad baterijų kontaktai prieš naudojimą yra švarūs. Nuvalykite sausai, jei kontaktai nėra švarūs.
o Naudokite k reikiamą, techninėse specifikacijose nurodytą baterijų pą.
o Visuomet pakeiskite visas baterijas vienu metu. Nenaudokite skir ngų pų baterijų arba skir ngų talpų baterijų.
o Laikykitės poliškumo baterijas keisdami (+/-).
o Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jos išsieikvojo, arba ruošiatės prietaiso nenaudo  ilgą laiką.
o Baterijos negali bū  įkraunamos ar vėl iš naujo aktyvuojamos, jų negalima ardy , išrink , mes  į ugnį, merk  į skysčius ar

jung  trumpajam jungimui.
o Modeliams „Surface Precision 9100“ ir „9200“ reikalingos 2 x 1,5 V AAA baterijos (pridedamos), o modeliui „9300“ - 1 x 3

V CR2032 baterija.
PASTABA: jei ekranėlyje pasirodo užrašas „Lo“, tai reiškia, kad baterijas reikia pakeis .
Baterijų kei mas:

1. A darykite baterijų skyrelį nustumdami dangtelį rodyklės kryp mi. Baterijų skyrelis yra apa nėje prietaiso dalyje.
2. Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo (+/-).
3. Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį, jį užstumdami. Įsi kinkite, kad jis nkamai uždėtas.

2. Sudedamosios dalys
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1. Šviečian s LCD ekranėlis (išskyrus modeliui 9300).
2. Grūdinto s klo (modeliui 9100), nerūdijančio plieno (modeliui 9200), bambuko (modeliui 9300) pla orma.
3. Baterijos dangtelis.
4. Vienetų kei mo jungiklis.
5. Aukšto kslumo ju klis.
6. Kūno matavimo juosta.

3. Funkcionalumas
o Automa nis įjungimas/išjungimas (Auto on/off).
o Svėrimas kilogramais (kg) arba svarais (lb).
o Išsieikvojusių baterijų/perkrovos indikatoriai ekranėlyje.

4. Prieš pradedant naudo
1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite pakuotės elementus. Įsi kinkite, kad prietaisas yra geros būklės ir nepažeistas. Jeigu

pastebite matomus pažeidimus, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
2. Pasirinkite norimus svorio matavimo vienetus, spausdami vienetų pakei mo jungiklį (kg arba lb).

5. Naudojimas
1. Pastatykite prietaisą ant lygaus,  kieto, sauso paviršiaus (ne ant kilimo). Nelygios grindys gali lem  ne kslius matavimo

rezultatus.
2. Lėtai užlipkite ant svarstyklių. Ekranėlis automa škai įsijungs ir parodys svorį. Kai svoris bus baigtas skaičiuo , rodmuo

nebesikeis ir pradės mirksė , tai patvir na galu nį svorį.
3. Svarstyklės automa škai išsijungs po 8 sekundžių nenaudojimo.

6. Galimų klaidų indikatoriai ir jų reikšmės
 „Lo“ – baterijos išsieikvojo. Prašome jas pakeis .
 „Err“ – prietaisas perkrautas. Prašome nulip , kad nepažeistumėte prietaiso.
 „C“ – svėrimo metu įvyko klaida. Nulipkite ir užlipkite iš naujo.

7.   Valymas ir priežiūra  
 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, neplaukite po vandens srove. Nešlapinkite paviršiaus.
 Nenaudokite abrazyvinių valiklių, švei klių, aštrių cheminių, rūgš nių medžiagų, baliklių ir kt. prietaisui valy .
 Valykite prietaisą su sausa arba labai lengvai drėgna, minkšta šluoste. Galite naudo  švelnų valiklį.
 Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo esioginių saulės spindulių.

8. Techniniai parametrai
 Produkto kodas: 04086.
 Maksimali apkrova: 180 kg.
 Baterijos: 2 x 1,5 V AAA po baterijos.
 Matmenys: 300 x 300 x 18 mm.
 Matavimo vienetai: kg/lb.
 Prietaiso svoris: 1,5–1,6 kg.
 Ekranėlis: 74 x 28 mm.

9. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal  2012/19/ES direktyvos dėl  elektros  ir  elektroninės  įrangos atliekų nuostatas,  draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant  prietaiso  esan s  perbrauktos  šiukšlių  dėžės  simbolis  primena  apie  nkamą  prietaiso  perdirbimą.  Jei  prietaisas  naudoja
akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite. Norėdami sužino  daugiau apie

nkamą a tarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išme mą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.

2UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


