ŠAUKŠTAS-SKAITMENINĖS SVARSTYKLĖS ADE ENI KE1808-1 /

KE1808-2
NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį aukštos kokybės ADE gaminį. ADE – tai išskir nis dizainas ir išmani technologija.
Šios virtuvinės svarstyklės – prak škas virtuvės ir namų apyvokos pagalbininkas.
Ilgametė ADE pa r s padeda palaiky išskir nius techninius standartus ir garantuoja kokybę.
Tikimės, kad liksite patenkin prietaisu, ir linkime sėkmės!
Jūsų ADE komanda

Bendroji informacija
Apie šias instrukcijas
Šios instrukcijos paaiškina, kaip saugiai naudo ir prižiūrė prietaisą. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje, kad, esant
reikalui, galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Jei perduodate prietaisą tre esiems asmenims, kartu pridėkite ir šį naudotojo vadovą.
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižalo arba apgadin prietaisą.

Simbolių reikšmės
PAVOJINGA! Šis simbolis perspėja apie ne nkamą prietaiso naudojimą, galin
sukel rimtus sužeidimus.
DĖMESIO! Šis simbolis perspėja apie ne nkamą prietaiso naudojimą, galin
sukel nedidelius sužeidimus.
ATKREIPKITE DĖMESĮ! Šis simbolis perspėja apie galimą tur nę žalą.
Šiuo simboliu pažymėta papildoma informacija ir bendri patarimai.

Naudojimo paskir s
Svarstyklės skirtos prieskoniams ir žolelėms sver . Neperženkite maksimalios leidžiamos 300 g ribos.
Svarstyklės nėra pritaikytos naudo pagal komercinę paskir , pvz. maisto pramonėje ar medicinoje.
Nenaudokite svarstyklių kaip įprasto šaukšto.

Saugumo taisyklės
•

Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir ﬁzinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė dėl savo
neprityrimo ir reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai apmoky saugiai naudo s prietaisu ir gerai
suprasdami grėsmes, galinčias kil naudojant prietaisą.
•
Vaikams draudžiama žais su prietaisu.
•
Vyresni nei 8 metų vaikai neturėtų valy ir taisy prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.
•
Nurytos baterijos gali pradė kel grėsmę gyvybei. Todėl laikykite prietaisą ir jo baterijas mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Nurijus bakterijas, kreipkitės į medikus.
Pavojus vaikams

Laikykite vaikus toliau nuo pakuotę sudarančių elementų. Nuriję pakuotės plas ką, jie gali užspring .
Gaisro ir/ar sprogimo pavojus

Ne nkamai pakeitus baterijas, jos gali sprog . Keiskite baterijas k kitomis tos pačios rūšies baterijomis. Atkreipkite
dėmesį į prietaiso techninius duomenis.
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Pakarto nai nekraukite baterijų, neišrinkite jų, nedeginkite ir neleiskite įvyk trumpajam jungimui. Priešingu atveju gali
atsiras baterijų sprogimo ar nuotėkio pavojus, iš jų gali pradė verž s dujos.

Neleiskite, kad baterijų skysčio patektų ant odos, akių ir gleivinės. Skysčiui patekus ant odos, gerai nuplaukite odą ir tuoj
pat kreipkitės į gydytoją.
Galima materialinė žala

Nedėkite ant svarstyklių sunkesnių nei leidžiama daiktų. Atsižvelkite į prietaiso techninius parametrus.

Naudokite prietaisą k daiktų svėrimui.




Neleiskite, kad prietaisui pakenktų smarkūs išoriniai smūgiai ir vibracija.
Jei pasibaigė prietaiso baterijos arba jeigu ke nate ilgai prietaiso nenaudo , išimkite baterijas iš prietaiso. Saugokitės
galimo baterijų skysčio ištekėjimo.



Įdėdami ir keisdami baterijas, atsižvelkite į jų poliškumą (+/-).

Saugokite baterijas nuo ekstremalių oro sąlygų. Nelaikykite jų ant radiatorių ar esioginėje saulės šviesoje, nes gali
padidė baterijų skysčio ištekėjimo rizika.

Jei reikia, prieš įdėdami baterijas, nuvalykite jas ir prietaiso kontak nes vietas.

Naudokite k to pa es po baterijas. Nenaudokite skir ngų rūšių baterijų vienu metu, taip pat nemaišykite senų ir naujų
baterijų.

Nemodiﬁkuokite prietaiso. Leiskite prietaisą taisy k patyrusiems įgalio ems specialistams klientų aptarnavimo centre.
Ne nkamai taisant prietaisą, jis gali pradė kel grėsmę Jūsų sveikatai.

Nenaudokite svarstyklių netoli elektromagne nius trukdžius kuriančių prietaisų, pvz. mobiliųjų telefonų, radijo aparatų ir
pan., nes prietaisas gali pradė prastai veik , bus rodomi ne kslūs duomenys.

Kai padedate prietaisą saugo , pvz. spintelėje, neužkraukite ant jo pašalinių daiktų. Sunkūs daiktai gali pažeis ksliai
svorį matuojančias elektronines detales arba ir visas svarstykles.
Naudojami simboliai
Šis simbolis reiškia, kad prietaiso medžiagos yra pritaikytos kontaktui su maistu.

Sudedamųjų dalių apžvalga
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuvalykite svėrimo šaukšto
galvutę. Daugiau informacijos – skiltyje „Valymas“.
1. Svėrimo šaukštas (matavimas valgomaisiais šaukštais arba mililitrais)
2. Σ/UNIT (matavimo vienetų) mygtukas
3. ON/OFF/taros mygtukas
4. Rankenėlė
5. Baterijų skyrelis
6. HOLD mygtukas
7. Ekranėlis

Pakuotės sudė s




Šaukštas-skaitmeninės svarstyklės
Baterijos LR03 (AAA), 1,5 V (2x)
Naudojimo instrukcijos

Baterijų įdėjimas ir kei mas
1. Paspauskite užrakto ﬁksatorių link baterijų skyrelio dangtelio ir nuimkite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite baterijas, kaip parodyta baterijų skyrelio apačioje. Atsižvelkite į baterijų poliškumą (+/-).
3. Pastumdami įdėkite baterijų skyrelio dangtelį atgal į vietą taip, kad jis užsiﬁksuotų.
Patarimai baterijų kei mui:

Pakeiskite baterijas, jeigu ekranėlyje rodomas baterijų simbolis arba jeigu ekranėlis visą laiką išlieka tuščias.

Naudokite k baterijas, rekomenduojamas skiltyje „Techniniai parametrai“.

Visada vienu metu pakeiskite visas baterijas.

Išmeskite a tarnavusias baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu, kaip aprašyta skiltyje „Išme mas“.

Naudojimas
2

Prijunkite šaukšto galvutę prie svarstyklių.
Svėrimas
1. Paėmę svarstykles į ranką, laikykite jas horizontaliai.
2. Paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad įjungtumėte svarstykles.
3. Ekranėlyje pasirodžius užrašui „0.0“, paspauskite ir palaikykite Σ/UNIT mygtuką, kad pasirinktumėte matavimo vienetus
(oz arba g).
4. Įdėkite daiktą, kurį norite sver , į šaukšto galvutę, ir perskaitykite prietaiso rodmenis ekranėlyje.
5. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaustą ON/OFF/taros mygtuką, kad išjungtumėte svarstykles. Jei
nepaspausite išjungimo mygtuko, nenaudojamos svarstyklės automa škai išsijungs po maždaug 1 minutės.
Skysčių svėrimas
Taip pat galite naudo šaukšto galvutę skysčiams sver . Šaukšto galvutė rodo 15-45 ml arba 1-3 valgomųjų šaukštų kiekius. Norint
sver skysčius, nereikės įjung svarstyklių.
Taros funkcija
1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Vieną kartą paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad būtų anuliuojamas svėrimo rezultatas. Ekranėlyje pamatysite užrašą
„TARE“.
3. Įdėkite naują daiktą, kurį norite sver , ir perskaitykite prietaiso rodmenis. Galite karto šiuos veiksmus taip dažnai, kaip
k reikia, kol pasieksite maksimalią svėrimo ribą (300 g).
Jei prietaisas rodo neigiamą svorio vertę (simbolis „
„0.0“ svėrimo vertę.
Matavimo rezultatų sudėjimas

“), vieną kartą paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad nustatytumėte

Sudedant matavimo rezultatus, negalėsite pakeis matavimo vienetų.
Ekranėlyje galėsite maty sudėtus individualių matavimų (iki 300 g) rezultatus.
1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Paspauskite Σ/UNIT mygtuką. Ekranėlyje bus rodomas matavimo rezultatas ir Σ simbolis.
3. Ištuš nkite šaukšto galvutę ir ją iš naujo pripildykite. Dabar ekranėlyje matysite abiejų matavimų sumą.
4. Jei reikia, tokiu pačiu būdu tęskite darbą. Galėsite karto taip dažnai, kaip k reikia, kol pasieksite bendrą 3000 g svorį.
HOLD (svorio išsaugojimo) funkcija
Aktyvavus HOLD funkciją, pasverto daikto svoris bus toliau rodomas ekranėlyje, net ir nuėmus svertą daiktą nuo šaukšto galvutės.
1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Paspauskite HOLD mygtuką.
3. Nuimkite sveriamą daiktą ir perskaitykite prietaiso rodmenis.
4. Dar kartą paspauskite HOLD mygtuką, kad nustatytumėte „0.0“ svėrimo vertę.
Svarstyklių nustatymų perkrovimas
Perkraukite svarstykles, jeigu jos rodo neįprastas ar akivaizdžiai neteisingas vertes.
1. Išimkite baterijas ir šiek ek palaukite.
2. Iš naujo nkamai įstatykite baterijas, atsižvelgdami į jų poliškumą (+/-).

Valymas
Nemerkite svarstyklių į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite šiurkščių, ėsdinančių ir braižančių priemonių prietaisui valy .
Išvalykite svarstykles, iškart baigę jas naudo , ypač jeigu svėrėte riebalus, padažus, actą ar kitą daug prieskonių ir/ar dažančių
medžiagų turin maistą.

Nuvalykite svarstykles minkštu, lengvai sudrėkintu skudurėliu.

Norėdami lengviau išvaly šaukšto galvutę, galite ją nuim ir perplau , naudodami indų ploviklį.

Neleiskite, kad ant prietaiso patektų citrinos rūgš es.

Nuimkite šaukšto galvutę, prieš padėdami prietaisą saugo .

Trikdžių šalinimas
Prietaisas neveikia.
 Išseko baterijos arba baterijos yra įstatytos ne nkama puse.
Ekranėlyje matomas užrašas „O-Ld“.
 Peržengta maksimali svėrimo riba (300 g individualiems svėrimams arba 3000 g, kai sudedami individualių matavimų
svoriai).
Ekranėlyje matomas užrašas „oUt2“.
 Įjungus prietaisą, šaukšto galvutėje jau yra didesnis nei 30 g svoris.
Ekranėlyje matomas užrašas „unSt“.
 Svarstyklės stovi netvirtai ir/ar yra laikomos ne esiai.
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Ekranėlyje rodomas baterijų simbolis.
 Baterijos išseko ir turėtų bū pakeistos naujomis.
Techniniai parametrai
Modelis

ENI šaukštas-svarstyklės
KE 1808-1 (mėlynas)
KE 1808-2 (žalias)
Baterijos
2x LR03 (AAA) / 1,5 V
Nominali srovė
10 mA
Matuojamas svoris
1,0 – 300 g
0,05 – 10,580 oz
Matavimo paklaida
0,1 g / 0,005 oz
Prietaiso matmenys
maždaug 65 x 250 x 35 mm
ADE nuolat keičia ir tobulina savo gaminius. Taigi gamintojas pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis prietaiso dizainą ir
techninius duomenis.
ES direktyvų a kimas
Waagen-Schmi GmbH garantuoja, kad šis prietaisas (KE 1808-1 ir 1808-2) a nka Europos Sąjungos direktyvas 2014/53/EU ir
2011/65/EU.
Visą Europos Sąjungos direktyvų a kimą įrodan tekstą galite ras įmonės interneto puslapyje: www.ade-germany.de/doc.
Prietaisą keičiant ir modiﬁkuojant be gamintojo žinios, negalime už krin , kad prietaisas ir toliau a ks ES saugumo direktyvas.

Garan ja
Waagen-Schmi GmbH suteikia prietaisui 2 metų garan ją, skaičiuojamą nuo pirkimo datos. Įmonė pasižada nemokamai pašalin
su medžiagų ar pagaminimo kokybe susijusius defektus, pataisydama ar pakeisdama prietaisą ir/ar jo detales. Norėdami, kad
prietaisui būtų atliekamas garan nis taisymas, nuneškite prietaisą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu į ar miausią įgaliotą
klientų aptarnavimo centrą.

Išme mas
Pakuotės išme mas
Išmeskite pakuotės elementus su tos pačios rūšies medžiagomis. Meskite kartoną kartu su popieriumi, o plėveles – kartu su
pakarto nai perdirbamu plas ku.
Prietaiso išme mas
Išmeskite a tarnavusį prietaisą, laikydamiesi naudojimo šalyje galiojančių atliekų tvarkymo įstatymų.
Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis.
Nebe nkamas naudo prietaisas turi bū išmetamas, laikan s saugaus atliekų tvarkymo reikalavimų. Tokiu būdu ver ngos prietaisą
sudarančios medžiagos bus nkamai perdirbamos, sumažinant aplinkai daromą žalą.
Nuneškite nebe nkamą naudo prietaisą į bui nės technikos surinkimo ir perdirbimo punktą. Norėdami sužino daugiau,
kreipkitės į vie nę atliekų tvarkymo ﬁrmą ar vie nes valdžios ins tucijas.
Nemeskite perdirbamų baterijų kartu su bui nėmis atliekomis.
Išmeskite baterijas į bui nės technikos surinkimo punktuose ir prekybos taškuose esančias specialias dėžutes, kad jos būtų
perdirbamos, nekenkiant aplinkai.
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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