
VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS SOLAC BC6260
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys  
A. Svėrimo pagrindas

B. LCD ekranėlis

C. Įjungimo / išjungimo / taros mygtukas

D. Matavimo vieneto parinkimo mygtukas

E. Baterijų skyrelio dangtelis

Baterijos parduodamos atskirai.

Saugumo taisyklės ir perspėjimai
 A džiai  perskaitykite  šias  instrukcijas,  prieš  įjungdami  prietaisą,  ir  išsaugokite  jas,  kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .  Nesilaikydami

instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

 Prieš naudodami prietaisą, išvalykite visas prietaiso dalis, besiliečiančias su maistu, kaip nurodyta skiltyje „Valymas“.

 Jaunesni nei 8 metų vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar

reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant,

ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir taisy  prietaiso.

 Padėkite prietaisą ant horizontalaus, kieto, tvirto, plokščio, nevibruojančio ir stabilaus paviršiaus. Laikykite svėrimo pagrindą toliau nuo sienų

ir daiktų, kurių nenorite sver , nes kitaip prietaiso rodmenys gali bū  ne kslūs.

Naudojimas ir priežiūra

 Nesverkite sunkesnių nei prietaiso svorio limitas daiktų.

 Jeigu ke nate ilgesnį laiką nenaudo  prietaiso, išimkite baterijas iš baterijų skyrelio.

 Prietaisas pritaikytas naudo  k namuose. Nenaudokite prietaiso profesionaliai ir pramonėje.

 Nenaudokite prietaiso pagal komercinę paskir .

 Laikykite prietaisą vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijų nurodymus, gamintojo garan ja negalios.

Baterijų įdėjimas
 DĖMESIO: laikydami rankose baterijas, nelieskite abiejų jų galų vienu metu, nes gali įvyk  dalinė energijos iškrova, turin  neigiamą įtaką

elementų ilgaamžiškumui.

 Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

 Jei baterijos parduodamos su apsaugine plas kine plėvele, įsi kinkite, kad ją nuėmėte.

 Įdėkite baterijas į skyrelį, atsižvelgdami į jų poliškumą [1 pav.].

 Užverkite baterijų skyrelio dangtelį.
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 Visuomet kartu naudokite k vienos rūšies baterijas. Niekada nenaudokite šarminių baterijų kartu su įprastomis cinko-anglies baterijomis ar

pakarto nai įkraunamomis baterijomis.

 Atkreipkite  dėmesį:  keičiant  baterijas,  prarandama  informacija  apie  prietaiso  nustatymus.  Turėsite  nustaty  juos  iš  naujo.

Naudojimas
Prieš pradedant naudo

 Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, nuvalykite su maistu besiliečiančias prietaiso dalis taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.

 Paruoškite prietaisą naudojimui priklausomai nuo funkcijos, kurią norite naudo .

Naudojimas

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Padėkite daiktus, kuriuos norite sver , svėrimo pagrindo centre. Venkite staigių judesių. Neleiskite sveriamam objektui lies s prie pašalinių

daiktų, kol ekranėlyje nepamatysite kslaus svorio.

 Nenaudokite prietaiso netoli  mobiliųjų telefonų ar mikrobangų krosnelės.  Dėl  elektromagne nių trukdžių tarp elektrinių  ir  elektroninių

prietaisų galite gau  ne kslius rezultatus.

Matavimo vieneto perjungimo funkcija (kg/oz/lb/g...)

 Prietaisas  turi  svorio  matavimo  vieneto  perjungimo  funkciją.  Nustatykite  pageidaujamą  svėrimo  vienetą,  spausdami  UNIT  mygtuką.

Ekranėlyje vieną po kito matysite visus galimus matavimo vienetus [2 pav.]. 

Taros funkcija

 Prietaisas turi taros funkciją. Ji leis vieną po kito pasver  įvairius daiktus, kaskart nenuimant jų nuo svėrimo pla ormos.

 Pavyzdžiui, jei norite pasver  100 g miltų ir 25 g vandens, galite pasver  100 g miltų ir, paspaudę taros mygtuką, nustaty  pradinį 0,0 g svorį,

kad papildomai pasvertumėte 25 g vandens.

Baigus naudo  prietaisą

 Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Nuvalykite prietaisą.

Specialūs pranešimai
Ekranėlyje galite pamaty  vieną iš šių pranešimų:

 EEEEE: viršytas prietaiso sveriamo svorio limitas.

 Lo: reikia pakeis  ar įkrau  bateriją.

Valymas
 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu,  naudodami keletą lašų

indų ploviklio. Nepamirškite gerai nusausin .

 Nenaudokite rpiklių, priemonių su rūgš niu ar baziniu pH, pvz.

baliklių, ir ėsdinančių produktų prietaisui valy .

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Neplaukite jo po

tekančio vandens srove.

Baterijų kei mas
 Naudokite k LR03 (AAA) 1,5 V baterijas [3 pav.].

 Baterijų įsigy  galite specializuotose parduotuvėse.

Trikdžiai ir gedimai
 Įvykus gedimui, nuneškite prietaisą į įgaliotą klientų aptarnavimo

centrą. Nemėginkite savarankiškai taisy  ir išrink  prietaiso, nes

tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

 Prietaisui  sugedus,  kreipkitės  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo

centrą, paskambindami nurodytu telefonu.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas ES šalyse

 Prietaiso pakuotę sudarančios medžiagos yra pakarto nai panaudojamos. Norėdami jas išmes , išrūšiuokite jas ir išmeskite į a nkamus

konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį preitaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.

 Šis simbolis reiškia, kad prietaisas naudoja bateriją ar baterijas. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite mai nimo elementus ir išmeskite juos į

specialius konteinerius. Nedeginkite baterijų.

Prietaisas a nka 2004/108/EU mažos įtampos, 2011/65/EC elektromagne nio suderinamumo bei pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir

elektroniniuose prietaisuose ribojimo direktyvas. 

Modelis: BC6260

Mai nimas: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

 A nka šias ES direktyvas: 

 2006/95/EC mažos įtampos direktyvą;

 2004/108/EU elektromagne nio suderinamumo direktyvą;

 2001/65/EU direktyvą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


