
Waga kuchenna cyfrowa do 15 kg Rosenstein & Söhne (NX6878)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• waga

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 2 baterie typu AAA 1,5 V.

Szczegóły produktu

1. Jednostka

2. SET

3. Hak ze stali nierdzewnej do zawieszania

4. ON

5. ZERO

6. Wyświetlacz

Dane techniczne:

• zasilanie: 2 x bateria typu AAA 1,5 V

• stopień ochrony: IP20

• podświetlenie: automatycznie wyłącza się po 45 s, pokazuje czas

• jednostki: g \ kg \ lb: oz \ fl.oz

• wyświetlacz: maks. 15 kg, z dokładnością do 1 g

• wymiary (szer. x wys. x gł.): 216 x 176 x 15 mm

• waga: 315 g.

Przygotowanie

1. Otwórz komorę baterii z tyłu wagi kuchennej i włóż baterie.

2. Zdejmij folię ochronną z powierzchni ważenia.

Użytkowanie

Jeśli  nic nie jest  ustawione lub ważone przez 45 sekund, ekran automatycznie przełącza się na

standardowy wyświetlacz i pokazuje czas.
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1. Funkcja ważenia

• Upewnij  się,  że  waga kuchenna jest  umieszczona na  płaskiej  i  równej  powierzchni.

Naciśnij  ON/ZERO,  aby uzyskać dostęp do funkcji  ważenia.  Teraz na wyświetlaczu

pojawi się następujący ekran:

• Naciśnij raz przycisk ZERO, aby ustawić wagę wyświetlaną na wyświetlaczu na 0.

• Zważ składniki.

• Naciśnij ZERO, aby zresetować wyświetlacz do 0.

• Naciśnij przycisk SET, aby przełączyć się na inną jednostkę.

2. Ustawienie czasu

• ustawianie: UNIT; zatwierdzanie: ON/ZERO

• Wciśnij UNIT na około 3 sekundy.

• Naciśnij przycisk SET, aby wybrać pomiędzy wyświetlaniem czasu 12h a 24h.

WSKAZÓWKA

W przypadku wyboru między wyświetlaniem 12-godzinnym a 24-godzinnym, czas

jest  najpierw  wyświetlany  w  AM  i  PM  jeden  po  drugim.  Po  nim  następuje

wyświetlacz bez informacji, jest to wyświetlacz 24-godzinny.

• Ustaw godziny i zatwierdź.

• Ustaw minuty i zatwierdź.

3. Timer

• ustawianie: SET/UNIT; zatwierdzanie: ON/ZERO

• Naciśnij przycisk UNIT, aby ustawić zegar.

• Ustaw minuty i zatwierdź.

• Ustaw sekundy i zatwierdź.

• Zegar się uruchamia.

• Jeśli chcesz przerwać działanie zegara, naciśnij UNIT.
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• Kiedy zegar zakończy odliczanie, włączy się alarm. Można to wyłączyć, naciskając ON/

ZERO przez około 3 sekundy.

• Jeśli chcesz, aby timer uruchomił się ponownie z tą samą specyfikacją, naciśnij zamiast

tego UNIT.

• Jeśli chcesz ustawić nowy timer bezpośrednio po nim, zacznij od początku, naciskając

krótko klawisz UNIT.

Znaczenie komunikatów o błędzie

Zbyt duża waga na wadze

Słabe baterie

Czyszczenie

• Do  czyszczenia  wagi  kuchennej  należy  używać  lekko  wilgotnej  lub  suchej  ściereczki.

Ściereczka nie może być mokra.

• Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani płynów.

• Nie należy zanurzać wagi w wodzie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie  należy  rozkładać  (z  wyjątkiem  wymiany  baterii)  ani  naprawiać  urządzenia

samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

3



• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-6878-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE.
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