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Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате
изделието, за да избегнете повреди по време на употреба. Преди
да включите уреда, уверете се, че техническите характеристики на
изделието, посочени на етикета, съответстват на параметрите на
електрическата мрежа. Неправилното използване може да доведе
до повреда на изделието, да причини материални щети или увреждане на здравето на потребителя. Използвайте само за домашна
употреба в съответствие с това Ръководство за експлоатация.
Уредът не е предназначен за търговски цели. Използвайте уреда
само по предназначение. Не използвайте уреда в непосредствена
близост до кухненската мивка, на открито и в помещения с висока
влажност на въздуха. Винаги изключвайте уреда от електрическата
мрежа, когато не го използвате, както и преди сглобяването, разглобяването и почистването. Не трябва да оставяте уреда без надзор, докато той е свързан към електрическата мрежа. Уверете се,
че захранващият кабел не докосва острите ръбове на мебелите и
горещите повърхности. За да избегнете токов удар, не се опитвайте
да разглобявате или ремонтирате уреда сами. Когато изключвате
уреда от електрическата мрежа, не дърпайте захранващия кабел,

издърпайте щепсела. Не усуквайте и не навивайте върху нищо
захранващия кабел. Изделието не е предназначено да бъде задвижвано от външен таймер или отделна система за дистанционно
управление. Уредът не е предназначен за ползване от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, както и
от тези, които нямат опит или познания, освен ако те не са контролирани или не са инструктирани относно използването на уреда
от лице, отговорно за тяхната безопасност. Поставяйте везните на
равна, суха и нехлъзгава повърхност. За да избегнете грешки при
претеглянето, не слагайте везни върху килими или подови настилки. За да получите най-точните стойности при претеглянето, поставяйте везните на едно и също място. Не стъпвайте върху везните с
мокри крака или върху влажната повърхност на корпуса, тъй като
може да се подхлъзнете и се травмирате. Бъдете внимателни, когато стъпвате върху везните: стъпете първо с един крак, уверете
се, че везните са стабилни, и едва след това поставете втория крак.
Застанете върху везните и равномерно разпределете теглото си.
Стойте неподвижно, докато се извършва тегленето, и не скачайте
върху повърхността на везните.

РАБОТА

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате
изделието, за да избегнете повреди по време на употреба. Преди
да включите уреда, уверете се, че техническите характеристики на
изделието, посочени на етикета, съответстват на параметрите на
електрическата мрежа. Неправилното използване може да доведе
до повреда на изделието, да причини материални щети или увреждане на здравето на потребителя. Използвайте само за домашна
употреба в съответствие с това Ръководство за експлоатация.
Уредът не е предназначен за търговски цели. Използвайте уреда
само по предназначение. Не използвайте уреда в непосредствена
близост до кухненската мивка, на открито и в помещения с висока
влажност на въздуха. Винаги изключвайте уреда от електрическата
мрежа, когато не го използвате, както и преди сглобяването, разглобяването и почистването. Не трябва да оставяте уреда без надзор, докато той е свързан към електрическата мрежа. Уверете се,
че захранващият кабел не докосва острите ръбове на мебелите и
горещите повърхности. За да избегнете токов удар, не се опитвайте
да разглобявате или ремонтирате уреда сами. Когато изключвате
уреда от електрическата мрежа, не дърпайте захранващия кабел,

издърпайте щепсела. Не усуквайте и не навивайте върху нищо
захранващия кабел. Изделието не е предназначено да бъде задвижвано от външен таймер или отделна система за дистанционно
управление. Уредът не е предназначен за ползване от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, както и
от тези, които нямат опит или познания, освен ако те не са контролирани или не са инструктирани относно използването на уреда
от лице, отговорно за тяхната безопасност. Поставяйте везните на
равна, суха и нехлъзгава повърхност. За да избегнете грешки при
претеглянето, не слагайте везни върху килими или подови настилки. За да получите най-точните стойности при претеглянето, поставяйте везните на едно и също място. Не стъпвайте върху везните с
мокри крака или върху влажната повърхност на корпуса, тъй като
може да се подхлъзнете и се травмирате. Бъдете внимателни, когато стъпвате върху везните: стъпете първо с един крак, уверете
се, че везните са стабилни, и едва след това поставете втория крак.
Застанете върху везните и равномерно разпределете теглото си.
Стойте неподвижно, докато се извършва тегленето, и не скачайте
върху повърхността на везните.

РАБОТА

Преди първата употреба, отстранете изолационното фолио изпод
контакта на батерията. Поставете везните на гладка, равна повърхност. Не допускайте попадането на чужди предмети под долната
част на везните. Внимателно стъпите върху везните. Те автоматично ще се включат и процесът на претегляне ще започне. Не се
облягайте на нищо, стойте изправено и неподвижно, за да се стабилизират стойностите. Везните са настроени по подразбиране за
мерната единица килограм «kg». На задния панел на везните има

бутон-превключвател, с който можете да изберете единицата за измерване стоуни «st» или фунтове «lb». След претеглянето, везната
без натоварване автоматично ще се изключи след 10 секунди. Ако
на дисплея се покаже «Err» (индикация за претоварване на допустимото тегло) - слезте от везните, за да се избегне тяхната повреда.
Ако на дисплея се покаже «Lo», трябва да смените батерията. Отворете капака на отделението за батерии, поставете нов елемент, като
спазвате полярността, и затворете капака.

Преди първата употреба, отстранете изолационното фолио изпод
контакта на батерията. Поставете везните на гладка, равна повърхност. Не допускайте попадането на чужди предмети под долната
част на везните. Внимателно стъпите върху везните. Те автоматично ще се включат и процесът на претегляне ще започне. Не се
облягайте на нищо, стойте изправено и неподвижно, за да се стабилизират стойностите. Везните са настроени по подразбиране за
мерната единица килограм «kg». На задния панел на везните има

бутон-превключвател, с който можете да изберете единицата за измерване стоуни «st» или фунтове «lb». След претеглянето, везната
без натоварване автоматично ще се изключи след 10 секунди. Ако
на дисплея се покаже «Err» (индикация за претоварване на допустимото тегло) - слезте от везните, за да се избегне тяхната повреда.
Ако на дисплея се покаже «Lo», трябва да смените батерията. Отворете капака на отделението за батерии, поставете нов елемент, като
спазвате полярността, и затворете капака.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Избърсвайте корпуса на везните с влажна кърпа. Не използвайте органични разтворители, агресивни химикали и абразивни препарати.

Избърсвайте корпуса на везните с влажна кърпа. Не използвайте органични разтворители, агресивни химикали и абразивни препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте везните в опаковката в хоризонтално положение. Уверете се, че по време на съхранение върху везните няма никакви предмети. Съхранявайте везните на хладно и сухо място, недостъпно за деца.

Съхранявайте везните в опаковката в хоризонтално положение. Уверете се, че по време на съхранение върху везните няма никакви предмети. Съхранявайте везните на хладно и сухо място, недостъпно за деца.

Този символ върху уреда и опаковката означава, че използваните електрически и електронни изделия, както и батериите, не трябва да се изхвърлят заедно
с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат занесени до специализирани пунктове за отпадъци. За повече информация относно съществуващите системи за
събиране на отпадъци се свържете с местните власти. Правилното рециклиране ще помогне да се спестят ценни ресурси и да се предотврати евентуално
отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, което може да възникне в резултат на неправилно третиране на отпадъците.

Този символ върху уреда и опаковката означава, че използваните електрически и електронни изделия, както и батериите, не трябва да се изхвърлят заедно
с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат занесени до специализирани пунктове за отпадъци. За повече информация относно съществуващите системи за
събиране на отпадъци се свържете с местните власти. Правилното рециклиране ще помогне да се спестят ценни ресурси и да се предотврати евентуално
отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, което може да възникне в резултат на неправилно третиране на отпадъците.
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

