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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неспазването на 

предупрежденията и инструкциите за безопасност, изброени по-долу, може да доведе до токов 

удар, пожар и/или сериозно нараняване. 

Запазете всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от пожар, токов удар и други наранявания, следвайте тези 

указания: 

1. Уредът не е предназначен за деца. 

2. Не оставяйте уреда в близост до деца. 

3. Батериите могат да бъдат погълнати и могат да бъдат животозастрашаващи. Ако батерията бъде 

погълната, незабавно потърсете лекар. 

4. Отстранете всички опаковъчни материали. Те могат да бъдат опасни за децата. Съществува 

опасност от задушаване от опаковъчния материал. 

5. Децата не осъзнават опасността. Пазете продукта далеч от деца. 

6. Преди всяка употреба, проверявайте уреда за възможни повреди. Не използвайте повреден 

уред. 

Уредът трябва да бъде защитен от: 

- екстремни температури 

- огън 

- влага 

- силни вибрации 

- пряка слънчева светлина 

В никакъв случай не трябва да разглобявате везната. Неправилно извършените ремонти могат да 

застрашат потребителя. 

ВНИМАНИЕ. Никога не презареждайте батерията. 

Препоръчително е да използвате алкални батерии. 

Ако везната няма да се използва дълго време, препоръчително е да извадите батериите от нея. 

Изхвърлете използваните батерии в съответствие с приложимото законодателство. 

Пазете батериите далеч от деца, не хвърляйте в огън и не разглобявайте. 

Ако не се спазват инструкциите, батериите може да се разредят под крайното си напрежение и 

това да доведе до изтичане. В случай на изтичане на батериите, незабавно ги извадете от уреда. 



Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците. В случай на контакт с електролита, изплакнете 

контактната зона обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Уредът е предназначен за използване в домакински и подобни условия: 

- кухненско оборудване за персонала в магазини, офиси и други работни среди 

- клиентско оборудване в хотели, мотели и други жилищни среди 

- мотели, барове и подобни 

Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му. 

Дигитална кухненска везна 

Кухненската везна гарантира, че получавате точното количество съставки за готвене и печене. 

Може да измери до 3 кг с точност до 1 грам. 

Мери в следните мерни единици: g./kg. и lb./oz. 

Размер 19,5х19,5х2,6см 

Работи с 4бр батерии АА (не са включени) 

Спецификации 

Капацитет: 3000гр 

Деление: 1гр 

Работи с 4бр батерии АА (не са включени) 

Почистване 

Почистете с леко влажна кърпа. Не потапяйте директно във вода. 

Поставете батериите 

Уверете се, че отговарят на знаците "+" и "-" в отделението за батерии. 

Работа с везната 

Докоснете "ON / TARE" на предния панел, за да включите, на дисплея ще се появи "HI". 

Докоснете отново "ON / TARE" на предния панел, сега можете да изберете мерна единица "g / lb: 

oz". След това на дисплея ще се появи "0 или 0: 0,0", сега можете да измерите теглото. 

След около 10 секунди подсветката ще се изключи, ако поставите нещо върху кантара, 

подсветката ще се включи отново. 

Докоснете "ON" на панела, за да нулирате дисплея на "0". 

Спестяване на енергия 



Ако уредът не работи в продължение на 1 минута, той ще се изключи автоматично. За по-дълъг 

живот на батерията, изключете везната след употреба, като докоснете и задържите панела "ON / 

TARE" за няколко секунди. 

Когато на дисплея се появи символът за изтощена батерия "Lo", сменете батериите. 

 

Претоварване 

Премахнете предмета с наднормено тегло, когато на дисплея се появи "O-Ld". 

Не поставяйте тежки предмети върху везната за твърде дълго време. Ако везната не работи дълго 

време, по-добре е да извадите батериите. 

 

Добре е да се знае 

Поставяйте кантара върху твърда и равна повърхност. 

Когато на дисплея се появи "Err", това показва, че нещо не е наред с кантара. Моля, обърнете се 

към оторизирано лице за разрешаване на проблема. 

 

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ 

  

Уредът е маркиран със зачеркнат кош за боклук в съответствие с WEEE Директива 2012/19 / ЕС. 

Символът се използва за етикетиране на всички електрически и електронни устройства, 

изискващи разделяне. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други 

битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или 

човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да 

насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. 

За да върнете вашия използван уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се 

свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за 

безопасно за околната среда рециклиране. Такава маркировка показва, че продуктът не може да 

се изхвърля заедно с други битови отпадъци след изтичане на срока на експлоатация. 

Потребителят е длъжен да предаде уреда на организация, специализирана в събирането на 

използвано електрическо и електронно оборудване. Организацията, извършваща събирането, 

включително местни пунктове за събиране, магазини и комунални единици, създават подходяща 

система, която позволява изхвърлянето на този уред. Правилното боравене с използвано 

електрическо оборудване помага да се избегнат последствия, които са вредни за човешкото 



здраве и околната среда, които са резултат от наличието на опасни вещества, както и 

неправилното съхранение и обработка на такова оборудване. Уредът съдържа ограничено 

количество от някои вещества, които потенциално биха могли да окажат отрицателно въздействие 

върху околната среда по време на употреба на този продукт и след това. 

 

Комплектът не включва батерии, но не забравяйте, че напълно разредените батерии за 

еднократна употреба трябва да се изхвърлят в специално етикетирани кошчета, да се предават на 

пунктовете за събиране на опасни отпадъци или да се връщат на продавача на електрическо 

оборудване. 

 


