
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
VIRTUVIN ĖS ELEKTRONIN ĖS SVARSTYKLĖS 

Mod. 6861, 6868 
 

Naudojimo instrukcijos 
 
Mielas kliente, 
Linkime Jums didelio pasitenkinimo naudojantis mūsų naujosiomis Cloer svarstyklėmis. Jūs 
įsigijote aukštos kokybės produktą su naujausiomis technologijomis, puikiomis funkcijomis ir 
moderniu dizainu. Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su prietaisu ir perskaitykite visas 
instrukcijas. 
 

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
 

• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose, o ne komerciniams 
tikslams. 

• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer 
atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. 
Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas. 

• Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, 
sensoriniais ar protiniais gabumais, arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, 
nebent jie prižiūrimi atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  

• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.), spaudimo, 

chemikalų, didelių temperatūros pokyčių ir per arti esančių karščio šaltinių (viryklės, 
šildytuvo, t. t.). 

 

PARUOŠIMAS 
 

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Prietaisą laikykite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 
 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
 

• Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir tik tuomet pradėkite naudoti prietaisą. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
 

• Jei nenaudojate savo virtuvinių svarstyklių, nedėkite ant jų jokių daiktų. 
• Svarstyklių rodmenis gali paveikti stiprus elektromagnetinis laukas, susidarantis dėl tokių 

objektų, kaip indukcinė plytelė ar mobilusis telefonas). 
 
Elementai 
• Virtuvinėms svarstyklėms reikalingi trys AAA tipo elementai. Jie nėra pateikiami kartu su 

svarstyklėmis. Prieš pradėdami naudotis svarstyklėmis, įdėkite elementus. Atsižvelkite į 
poliariškumą. 

• Jei ekrane pasirodo simbolis „Lo“, elementus reikia keisti. 
• Elementus išmeskite tik tam skirtose vietose. 
• Elementų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. 
 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
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www.krinona.lt 



Svėrimas 
• Prietaiso apačioje esantį jungiklį nustatykite į norimą svorio matą (gramus arba svarus). 
• Svoris parodomas po vieną gramą.  
• Paspauskite „ON / TARA / OFF“ mygtuką. Skystųjų kristalų ekranėlyje visos žinutės rodomos 

dvi sekundes, po to pasirodo ženklai „0 g“ arba „0:00“. 

 
• Jei ekrane nepasirodo ženklas „0 g“ arba „0:00“, dar kartą paspauskite mygtuką „ON / TARA / 

OFF“. 

 arba  
• Dabar prietaisas pasiruošęs sverti. 
 
Svėrimas be indo 
• Produktus, kuriuos norite sverti, padėkite ant svarstyklių. Iš karto pamatysite jų svorį. 
 
Svėrimas su indu 
• Indą padėkite ant svarstyklių. Ekranėlyje pamatysite indo svorį. 
• Paspauskite „ON / TARA / OFF“ mygtuką ir panaikinsite šio svorio rodymą.  
• Dabar į indą galite dėti norimus produktus. 
• Jei dėsite įvairius ingridientus, prietaisas rodys visų jų bendrą svorį. 
• Jei norite sverti atskirų ingridientų svorį, iš anksto paspauskite „ON / TARA / OFF“ mygtuką. 
• Pastaba: jei ant svarstyklių dėsite daugiau nei 5 kg, ekrane pasirodys ženklas „0-Ld“ 
 
Išjungimas 
• Jei svarstyklės nėra naudojamos ilgiau kaip 60 sekundžių, jos išsijungia automatiškai. 
• Jūs patys galite išjungti prietaisą po jo naudojimo: „ON / TARA / OFF“ mygtuką laikykite 

įspaudę tris sekundes. 
 

VALYMAS 
 

• Prietaisą valykite drėgna šluoste. 
• Niekada jo neplaukite po tekančiu vandeniu ir nenaudokite braižančių valymo priemonių. 
 

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 
 

Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Prietaisas neveikia. Elementai įdėti netinkamai. Patikrinkite, ar elementai 
įdėti tinkamai. 

Ekranėlyje rodomas ženklas 
„Lo“. 

Elementai išsikrovę. Pakeiskite elementus. 

Ekranėlyje rodomas ženklas 
„0-Ld“. 

Ant svarstyklių uždėta per 
daug svorio. 

Maksimalus svoris yra 5 kg. 

 
 

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS 
 

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti 
popierines ir plastinikines pakuotės dalis. 

 
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. 

 
Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas 
naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų 
tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS 
 

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo. 
 

SĄLYGOS IR GARANTIJA 
 

Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis 
instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. 
Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer 
nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija 
neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų. 
 
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigyjimo datos. Garantinis 
periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo. 
Garantiją Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, tiesiogiai susisiekite su 
savo prekybininku. 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir 
telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti 
elektroninį laišką: service-uk@cloer.de. 
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas , kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos 
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio 
perspėjimo. 
 
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl: 

- Netinkamo naudojimo. 
- Natūralaus susidėvėjimo. 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 

 
Garantija bus atšaukta, jei: 

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 


