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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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Преди да използвате уреда, моля, прочетете внимателно това ръ-
ководство. Продуктът е предназначен само за домашна употреба. 
Не използвайте за медицински, промишлени или търговски цели. 
Поставяйте везната на равна, суха и нехлъзгава повърхност. Не из-
ползвайте уреда в непосредствена близост до кухненската мивка. 
Не претоварвайте везната. Не поставяйте този уред близо до газова 
или електрическа печка, както и други източници на топлина. Не 
излагайте продукта на пряка слънчева светлина. Не използвайте и 
не съхранявайте везната в помещения с висока влажност (повече 
от 80%), не допускайте попадането на вода или други течности в 
корпуса на везната, тъй като това може да повлияе върху точност-
та на теглене или да доведе до повреда на уреда. Бъдете особе-
но внимателни, ако устройството се използва от деца или хора с 

увреждания. Не позволявайте на децата да използват уреда като 
играчка. Не подлагайте везната на ударни натоварвания. Ако няма 
да използвате везната за дълъг период от време, трябва да извади-
те захранващите елементи от отделението за батериите. Когато по-
ставяте захранващите елементи, стриктно спазвайте полярността 
в съответствие с маркировките. Навреме сменяйте захранващите 
елементи. Не разглобявайте и не ремонтирайте сами везната. Ако 
се уставнови повреда, свържете се с оторизиран сервизен център.
ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на децата да играят с пластмасови 
торбички или опаковъчно фолио. Опасност от задушаване! Ако 
уредът за известно време е бил съхраняван при температура под 
0ºC, оставете го да престои най-малко 2 часа при стайни условия, 
преди да го включите.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Избършете работната повърхност с влажна кърпа, след което я избършете до сухо. Почиствайте основата на везната със суха мека кърпа. 
Не използвайте химически или абразивни средства за почистване на везната.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Следвайте изискванията на раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. Съхранявайте везната в опаковката в хоризонтално положение. Не поста-
вяйте никакви предмети върху везните по време на съхранение. Съхранявайте везната на хладно и сухо място далеч от деца.

СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Отворете отделението за батериите в задната част на везната. От-
странете защитното фолио. Везната е готова за употреба.
РАБОТА НА УРЕДА
Поставете везната на твърда, хоризонтална повърхност. За да вклю-
чите везната, натиснете върху работната повърхност. След няколко 
секунди дисплеят ще покаже «0». Поставете продукта на везната, на 
дисплея ще се покаже теглото на продукта. Везната е настроена за 
мерната единица (g). За последователно претегляне на продукти в 
един и същия съд, поставете контейнера върху работната повърх-
ност. Като използвате бутона TARE, настройте дисплея на «0». По-
ставете в контейнера първия продукт, и проверете цифровите 
стойности на дисплея. Като натиснете бутона TARE, показателите 

ще се нулират. Добавянето на продукти е възможно до максимално 
допустимото тегло 5 kg. 
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако везната не работи в рамките на 1 минута, тя автоматично се 
изключва.
ПРЕТОВАРВАНЕ
Когато везната се претоварва, дисплеят показва надпис «0-Ld» или 
«Err».
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ
Мерните единици могат да се променят с помощта на бутона UNIT.
СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ
Ако на дисплея се появи малък символ на батерията, сменете ба-
терията.
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