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Naudojimo instrukcijos

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant produktas buvo sukurtas ir
pagamintas. Instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

DĖMESIO!
Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir persp ėjimus, pateiktus šiose instrukcijose, ir
jas išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų. Jei prietaisą perduotumėte kitiems
asmenims, jiems perduokite ir naudojimo instrukcijas. Jei kilt ų neaiškumų dėl
prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.

SAUGUMO NURODYMAI
1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kadjis nepažeistasir nematytijokių apgadinimožymių po

transportavimo. Jei kyla abejonių, nebevartokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam
IMETEC aptarnavimo centrui.

2. Neleiskitevaikamsžaisti suįpakavimomedžiagomis,nesjie gali uždusti.
3. Prietaisasprivalobūti naudojamastik pagalsavopaskirtį, t.y., kaip svarstyklės.Bet kokskitas

naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
4. Prietaisassukurtasasmeniniamnaudojimuiir nėraskirtaskomercinėmsar medicininėms

reikmėms.
5. Jeiprietaisassugedoar veikianetinkamai,išjunkite jį ir nebenaudokite.Dėl taisymo

susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
6. Jaunesninei12metų amžiausvaikai ir asmenyssufiziniais, sensoriniaisar psichiniais

sutrikimais prietaisu gali naudotis tik su atsakingo asmens priežiūra ir pagalba. Vaikams
negalima žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

7. Jeiprietaisoneketinatekurį laiką naudoti,išimkite elementus.
8. Saugokiteprietaisą nuo drėgmės, dulkių, chemikalų, didelių temperatūros pokyčių ir karščio

šaltinių (viryklės, židinio).

Neįmerkite prietaiso į vandenį ir venkite jo sąlyčio su bet kokiais skysčiais ir j ų
patekimo į prietaiso vidų.
Nepalikite vaikų be priežiūros greta šio prietaiso.
Prietaisą padėkite ant stabilaus ir lygaus paviršiaus.
Nelipkite ant svarstyklių šlapiomis kojomis ar jei jų paviršius šlapias – galite
paslysti.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS
Kad patikrintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite [Fig Z].
1. Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
2. Svoriomatoparinkimomygtukas(kg / lb)
3. Elementų skyrius

NAUDINGI PATARIMAI
• Sverkitės visuomet tokiomis pat sąlygomis. Geriausia tai daryti iš ryto, vos atsikėlus, nes

tuomet neprisiskaičiuoja per dieną suvalgytas maistas ar išgerti skysčiai. Svorio skirtumai gali
būti pastebimi kas dieną.

• Svorio parodymo laikas priklauso nuo jūsų gebėjimo stovėti nejudant. Kuo didesnis svoris, tuo
ilgiau trunka jį parodyti. Sverdamiesi stovėkite visiškai ramiai.
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NAUDOJIMAS
Minimalus svoris: 5 kg
Maksimalus svoris: 150 kg
Svorio matavimas: po 100 g

DĖMESIO
Nestatykite svarstyklių ant kilim ų, o tik ant kieto paviršiaus.

ELEMENT Ų SKYRIUS
•••• Atidarykite prietaiso užpakalinėje dalyje esantį elementų skyrių [[Fig. 1].
•••• Įdėkite elementus: atsižvelkiteį jų poliškumą (+ / -) [[Fig. 2].
•••• Ekrane pasirodys tokie simboliai:

•••• Nuo elementų skyriaus dangtelio nuimkite elementus izoliuojančias juosteles (jei yra) irįdėkite
elementusį jų vietas. Jei ekrane nieko nerodoma, išimkite elementus ir juos vėl įdėkite. Ekrane
turi pasirodyti tokie simboliai:

•••• Uždarykite elementų skyrių ir palaukite, kol ekrane pasirodys tokie simboliai:

SVORIO MATO PASIRINKIMAS
• Paspauskite svorio mato pasirinkimo mygtuką [Fig. 3]. Kiekvieną kartą jis paspaudžiamas,

ekrane pasikeičia skirtingi svorio matai (žr. pav.):

NAUDOJIMAS
• Svarstykles padėkite ant stabilaus, kieto paviršiaus.
• Užlipkite ant svarstyklių ir prietaisasįsijungs.

• Ramiai stovėkite, kol ekrane pasirodys jūsų svoris. Ekranas dukart sumirksi ir tuomet rodomas
stabilus svoris.

• Svoris bus rodomas 10 sekundžių, o tuomet prietaisas automatiškai išsijungs.

PASTABA: kad dar kartą pasisvertumėte, nulipkite nuo svarstyklių ir palaukite, kol jūsų svoris
išnyks ekrane. Tuomet vėl užlipkite ant svarstyklių.
Svarstyklės automatiškai išsijungia 10 sekundžių po to, kai buvoįjungtos.
Rekomenduojame elementus iš prietaiso išimti tuomet, kai neketinate juo ilgesnį laiką naudotis.

PRIEŽI ŪRA
VALYMAS

DĖMESIO
Nenaudokite jokių paviršių ėdančių ar braižančių priemonių.
Stiklin į paviršių valykite minkšta dr ėgna šluoste.

GALIMOS PROBLEMOS
Naudotojas negali taisyti prietaiso. Jei susidurtumėte su problemomis naudojantis prietaisu,
atsižvelkiteį toliau pateiktus pasiūlymus.

Problema Galima priežastis Sprendimas
Ekrane pasirodė simbolis: Elementai išsikrovė

(svarstyklės po keleto
sekundžių išsijungs).

Pakeiskite elementus.

Ekrane pasirodė simbolis: Per didelis svoris ant
svarstyklių.

Nuo svarstyklių nuimkite
svorį.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas
tinkamu,aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaisotarnavimo
laikui, jis privalobūti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaisogamybosmetu
panaudotosmedžiagosgali būti perdirbtossiekiantišvengtižalosaplinkai.Susisiekitesu
savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

ELEMENT Ų PAŠALINIMAS

Šiame prietaise naudojami du CR2032 elementai.

DĖMESIO: neišmeskite elementų kartu su kitomis buitin ėmis atliekomis. Jie privalo
būti pašalinami specialiuose surinkimo punktuose.

Atidarykite elementų skyrių [Fig. 1]. Išimkite elementus.
Išmeskite elementus specialiuose jų surinkimo punktuose.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame
lape.
Jei nebus laikomasi instrukcijose nurodytų taisyklių ir reikalavimų, garantija bus anuliuojama.


