VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS
PC-KW 1040

Naudojimo instrukcijos
Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Linkime jums geros patirties juo naudojantis.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Neišmeskite garantinio lapelio ir
pirkimo čekio. Prietaiso pakuotę naudinga pasilikti tiems atvejams, kai prietaisą reikės pervežti į kitą vietą. Jei prietaisą paskolinsite kitiems
asmenims, nepamirškite jiems perduoti ir naudojimo instrukcijų.
• Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
• Nemėtykite prietaiso ir neapkraukite pernelyg dideliu svoriu, nes jautri elektroninė sistema gali sugesti.
• Nenaudokite pažeisto prietaiso.
• Netaisykite jo patys. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
• Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
• Maksimalus svoris ant svarstyklių yra 5 kg.
• Saugokite prietaisą nuo karščio šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir dulkių.
Vaikai
• Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, visas pakuotės dalis laikykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis: jie gali uždusti!
• Visuomet prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Elementai
• Elementai į prietaiso komplektą neįeina.
• Nelaikykite elementų aukštoje temperatūroje ir tiesioginėje saulės šviesoje. Niekada neįmeskite jų į ugnį: sprogimo pavojus.
• Elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su jais žaisti.
• Jei iš elemento bėga skystis, nelieskite jo ir saugokite nuo kontakto su akimis, nosimi ar burna. Jei skysčio patektų į akis, gerai jas praplaukite
švariu vandeniu. Jei pajusite kokius nors simptomus, kreipkitės į savo gydytoją.
• Dėmesio: vienu metu nenaudokite skirtingų elementų arba naujų ir panaudotų elementų.
• Kai ekrane pasirodo užrašas „Lo“, elementus reikia pakeisti naujais:
- atidarykite elementų skyrių (prietaiso dugne).
- įdėkite du AA/R6 tipo elementus. Patikrinkite, ar poliškumas teisingas.
- uždarykite elementų skyriaus dangtelį.
NAUDOJIMAS
Prietaisas skirtas sverti maisto produktus ir įvairius ingredientus.

Žinutės ekrane
TARE, ZERO – paruoštas naudojimui.
Lo – pakeisti elementus.
Err – per didelis svoris.
UnSt – nestabilus paviršius.
Įjungimas
• Svarstyklės pastatykite ant plokščio, lygaus paviršiaus.
• Ant svarstyklių uždėkite dubenį.
• Paspauskite mygtuką „ON/Z/T“. Šie simboliai trumpai parodomi ekrane.
Svėrimas
• Mygtuku UNIT pasirinkite norimą svorio matą: g (gramai), lb:oz (svarai:unijos), ml (mililitrai) arba fl.oz (uncija skysčiams).
• Į dubenį sudėkite sveriamus ingredientus / produktus. Ekrane bus parodytas jų svoris.
Taros funkcija
Jei norite kitą produktą pridėti prie pirmojo ir jį pasverti:
• Paspauskite mygtuką „ON/Z/T“.
• Svarstyklės rodo „0“.
• Jei dabar sudėsite kitus produktus, jų svoris bus parodytas ekrane.
Išjungimas
• Pastaba: ekranas užges po 45 sekundžių. Tai padeda taupyti energiją.
• Prietaisas automatiškai išsijungia po 160 sekundžių.

•

Jei jį norite išjungti anksčiau, įspauskite mygtuką „ON/Z/T“ ir palaikykite 3 sekundes.

Jei prietaiso nenaudojate
• Jei prietaiso kurį laiką neketinate naudoti, išimkite elementus. Tai padės išvengti skysčių ištekėjimo iš elementų.
VALYMAS
•
•
•
•
•
•

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį: elektroninės prietaiso dalys gali sugesti.
Nevalykite prietaiso metalinėmis kempinėlėmis ir kitokiomis paviršių braižančiomis priemonėmis.
Nenaudokite ėdančių valymo priemonių.
Prietaiso paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Saugokite, kad į vidų nepatektų vandens.
Gerai nusausinkite prietaisą.
Dubenį plaukite šiltame muiluotame vandenyje. Išdžiovinkite.
LAIKYMAS

•

Prietaisą laikykite švarioje, sausoje vietoje.
SPECIFIKACIJOS

Modelis: PC-KW 1040
Maitinimas: 2 elementai (1,5 V AA/R6)
Maksimalus svoris: 5 kg
Neto svoris: apie 0,6 kg
Prietaiso specifikacijos gali būti pakeistos, nes jis yra nuolatos tobulinamas.
Prietaisas buvo išbandytas ir atitinka visas CE direktyvas.
TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS
Pasirūpinkite mūsų gamta, neišmeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite juos į specialius elektrinių ir
elektroninių atliekų surinkimo punktus arba prekybos vietą. Taip padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

