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Ačiū už jūsų sprendimą įsigyti šias kokybiškas vonios svarstykles. Prašome atidžiai perskaityti
šį vartotojo vadovą prieš pirmąjį įjungimą ir jį saugoti, kad informacija būtų visada po ranka, kai
jos prireiks.

1. Naudojimo sąlygos
Jei įmanoma, svertis reikėtų be drabužių. Visuomet stenkitės svertis tomis pačiomis sąlygomis
tuo pačiu dienos metu. Savo prigimtimi kūnas yra veikiamas svyravimų (pavyzdžiui, vandens
praradimo po treniruočių ar saunos, pavalgius ir kt.). Norint, kad būtų galima palyginti
rodmenis, svarbu visada svertis kiek įmanoma tomis pačiomis sąlygomis.
„WAAGEN-SCHMITT“ neprisiima atsakomybės už jokia žalą ar nuostolius, patirtus dėl šių
vonios svarstyklių ar Trečiųjų Šalių pretenzijų. Šis gaminys yra skirtas išskirtinai asmeniniam
naudojimui. Šis gaminys nėra skirtas komerciniam ar profesionaliam naudojimui ligoninėse ar
kitose medicinos įstaigose.

2. Paleidimas
Prieš pirmąjį svarstyklių naudojimą prašome atidžiai patikrinti, ar nėra pakuotės arba įrenginio
apgadinimų. Jokiais būdais nenaudokite įrenginio, jei jis yra apgadintas. Šiuo atveju
nedelsdami su mumis susisiekite. Mūsų personalas noriai jums padės.
Saugos nurodymai: Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui žmonių (įskaitant vaikus), kurių
fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra susilpnėję arba kuriems trūksta patirties ir žinių,
nebent juos prižiūri arba jiems duoda nurodymus dėl įrenginio naudojimo žmogus, atsakingas
už jų saugumą. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.
Pastatykite svarstykles ant lygaus ir tvirto paviršiaus (plytelių, medinių
grindų ir kt.), kad išvengtumėte klaidingų rodmenų dėl kilimine danga
dengtų grindų.
Visuomet stovėkite svarstyklių centre, kad svarstyklės neapsiverstų į
šoną.
Dėmesio – Paslydimo pavojus! Nestovėkite ant svarstyklių drėgnomis
pėdomis arba ant slidaus svarstyklių platformos paviršiaus.
Būkite atidūs, kad joks sunkus objektas neužkristų ant svarstyklių.
Priešingu atveju stiklinis paviršius gali skilti arba svarstyklės gali būti
apgadintos.
Svarstykles valykite tik naudodami šiek tiek sudrėkintą šluostę.
Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių. Nemerkite
svarstyklių į vandenį.
Paruošimas:
Atidarykite maitinimo elemento dangtelį svarstyklių apatinėje pusėje ir nuimkite maitinimo
elemento saugos juostelę. Įsitikinkite, kad įstatyto maitinimo elemento poliškumas teisingas
(+/-).
Apatinėje svarstyklių pusėje yra mažas jungiklis, leidžiantis pasirinkti šaliai specifinius
nustatymus tarp kg = kilogramas ir lb = svaras. Prašome atkreipti dėmesį ir naudoti
svarstykles, atsižvelgdami į jūsų šaliai specifinius svorio vienetus.
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3. Svėrimo funkcija
1)
2)

Įjunkite svarstykles, naudodami „užlipimo“ funkciją. Tiesiog atsistokite ant
svarstyklių. Nejudėdami stovėkite ant svėrimo platformos ir neįsitempkite. Po kelių
sekundžių jūsų svoris bus parodytas.
Pasisvėrę nulipkite nuo svarstyklių. Po kelių sekundžių svarstyklės automatiškai
išsijungs.

4. Klaidų žinutės
„Err“ = Viršsvoris: Svoris viršija maksimalią 180 kg galią. Nedelsiant pašalinkite kritinį svorį,
kad išvengtumėte svėrimo elemento sugadinimo.
„Lo“ = Maitinimo elementas baigia išsikrauti. Prašome pakeisti maitinimo elemento kitu
tinkamo tipo maitinimo elementu (1 x CR 2032).

5. Techniniai duomenys
Galia x gradavimas:
Matmenys:
Elementas:

maks. 180 kg x 100 gr.
300 mm x 300 mm x 16 mm
1 x CR 2032 (pridėtas)

Gali būti techninių pakeitimų.

6. Garantija
„WAAGEN-SCHMITT“ suteikia garantiją 3 metų laikotarpiui nuo pirkimo datos, kad
nemokamai pataisys ar pakeis bet kokius defektus, atsiradusius dėl prastų medžiagų ar
gamybos defektų. Teikdami garantines pretenzijas, prašome savo pardavėjui grąžinti
svarstykles kartu su pirkimo čekiu ir su nurodyta nusiskundimo priežastimi.

Pastaba: Rodomą vertę gali neigiamai paveikti stiprus elektromagnetinis poveikis,
pavyzdžiui, šalia įrenginio įjungus radiją. Kai tik trikdžių šaltinis pašalinamas,
gaminys vėl gali būti naudojamas savo numatytai paskirčiai. Gali tekti pakartotinai
įjungti įrenginį.
Įstatyminiai nurodymai dėl maitinimo elementų šalinimo
Maitinimo elementai negali būti šalinami kaip buitinės atliekos. Įstatymai reikalauja,
kad jūs, kaip vartotojas, grąžintumėte išsikrovusius maitinimo elementus arba į
viešus surinkimo punktus savo mieste ar kaime, arba į tokius maitinimo elementus
parduodančias parduotuves.
Pastaba:
Maitinimo elementai žymimi tokiu būdu:
Li = maitinimo elemento sudėtyje yra ličio
Al = maitinimo elemento sudėtyje yra šarmų
Mn = maitinimo elemento sudėtyje yra mangano
CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
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Ličio elementų (CR2032/CR2430) naudojimo saugos instrukcijos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ličio maitinimo elementai yra ličio-mangano elementai. Jei nenaudojate svarstyklių
ilgesnį laikotarpį, turėtumėte iš įrenginio išimti elementus.
Niekada neatidarinėkite ličio elemento, nemeskite jo į ugnį ir saugokite nuo elektros
iškrovos, kadangi kyla sprogimo ar nuodingų dūmų pavojus.
Niekada nelieskite išsihermetinusių elementų plikomis rankomis.
Jei užteršiamos akys ar rankos, būtina jas išplauti dideliu kiekiu vandens. Jei odos
ar akių sudirgimas išlieka, turėtumėte kreiptis į gydytoją.
Šalinkite tik visiškai išsikrovusius maitinimo elementus arba apsaugotus nuo
priešingo poliškumo, įsukant juos pagal vietinius šalinimo reglamentus.
Nepalikite maitinimo elementų tiesioginiuose saulės spinduliuose ir saugokite
atokiau nuo šilumos šaltinių. Priešingu atveju kyla perkaitinimo pavojus.
Laikymo temperatūra turi būti <40°C.

Elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimas
Šis simbolis ant gaminio ar ant jo pakuotės nurodo, kad šis gaminys neturi
būti vertinamas kaip buitinė atlieka. Vietoj to jis turėtų būti perduotas į
elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo punktus. Norėdami
gauti detalesnės informacijos apie perdirbimą, susisiekite su savo miesto
institucijomis, savo šiukšlių išvežimo paslaugų tiekėjais ar parduotuve,
kurioje įsigijote šį gaminį.

Gamintojo atitikties deklaracija
Šios svarstyklės pagamintos, laikantis harmonizuotų Europos standartų. Jos atitinka žemiau
nurodytų EB-Direktyvų reglamentus:
-

EMC Direktyva 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo
RoHS Direktyva 2011/65/EB

Naujausios versijos.
Ši deklaracija nustoja galioti, jei svarstyklės yra modifikuojamos be mūsų sutikimo.
Hamburgas, 2015 m. gegužės mėn.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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