
Waga kuchenna do 10 kg Rosenstein & Söhne (ZX6161)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• waga

• bateria

• instrukcja.

Dane techniczne:

• zasilanie:  1  ogniwo  guzikowe  typu

CR2032

• maksymalny ciężar ważenia: 10 kg

• wymiary (bez wyświetlacza): 24 x 18 x 2 cm

• waga: 785 g

Szczegóły produktu

Przycisk ON/OFF

Przycisk UNIT

Wyświetlacz LCD

Wartość ujemna

Waga tara

Tryb standardowy

Tryb mleka

Tryb wody
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Przygotowanie

1. Otwórz  komorę  baterii  w  dolnej  części  wagi  kuchennej  i  włóż  ogniwo  guzikowe  typu

CR2032.  Podczas  wkładania  ogniwa  guzikowego  upewnij  się,  że  polaryzacja  jest

prawidłowa.

2. Ponownie zamknij komorę baterii.

Użytkowanie

1. Przed użyciem połóż wagę kuchenną na twardej, płaskiej powierzchni. 

2. Naciśnij na wyświetlacz, aby go zwolnić i wyciągnij wyświetlacz.

3. Umieść pojemnik (jeśli jest używany) na powierzchni ważenia.

4. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć wagę kuchenną. 

5. Odczekaj chwilę, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się "0".

6. Umieść żywność w pojemniku lub bezpośrednio na powierzchni ważenia. Na wyświetlaczu

LCD pojawi się informacja o wadze.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez kilka sekund, aby wyłączyć wagę kuchenną.

WSKAZÓWKA

Waga kuchenna wyłącza się automatycznie po 2 minutach nieużywania.

Przełączanie trybu ważenia

Po włączeniu  naciśnij  kilkakrotnie  przycisk  UNIT,  aby  przełączać  się  między  poszczególnymi

trybami ważenia.

WSKAZÓWKA

Jednostka w trybie standardowym: g

Jednostka w trybie mlecznym: ml
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Jednostka w trybie wodnym: ml

Funkcja tarowania

Funkcja tarowania umożliwia zważenie kolejnego przedmiotu po zważeniu pierwszego przedmiotu

bez zdejmowania pierwszego przedmiotu z wagi. 

1. Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 5 w części "Użytkowanie".

2. Po zważeniu pierwszego elementu naciśnij przycisk ON/OFF. Waga zostanie wyzerowana, a

na wyświetlaczu pojawi się komunikat „T”.

3. Umieść dodatkowy przedmiot,  który ma być ważony, w pojemniku lub bezpośrednio na

powierzchni ważenia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o wadze.

4. Powtórz kroki 2 i 3, aby zważyć tyle przedmiotów, ile chcesz.

Wartości ujemne

Jeśli element zostanie usunięty z powierzchni ważenia, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona

wartość ujemna. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby zresetować wagę do wartości "0".

Komunikaty o błędach

Niski poziom baterii

Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "Lo", oznacza to, że poziom naładowania baterii

jest  coraz  niższy.  Wymień  ogniwo  guzikowe  w  komorze  baterii,  jak  opisano  w  rozdziale

Przygotowanie.

Przeciążona waga kuchenna

Jeśli  na  wyświetlaczu  LCD  pojawi  się  komunikat  "Err",  oznacza  to,  że  przekroczona  została

maksymalna masa wagi kuchennej.

Waga kuchenna nie jest stabilna

Jeżeli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "UnSt", oznacza to, że waga nie jest stabilna.

Przed użyciem należy umieścić wagę kuchenną na twardej, równej powierzchni.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

• Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa. Nieprawidłowo włożona bateria może

doprowadzić do zniszczenia urządzenia - niebezpieczeństwo pożaru!

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 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.

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez niego do tego celu.

• 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.

Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy

przy  zakupie  nowego  sprzętu  tego  samego  typu,  oddaj  do  sklepu,  który  sprzedaje  sprzęt  na

powierzchni większej niż 400 m2 lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.
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Pamiętaj,  że  obecność  składników  niebezpiecznych  w  sprzęcie  i  bateriach  może  potencjalnie

powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla

zdrowia ludzi.

Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na

odpady"),  to  pamiętaj,  że  ten  towar  podlega  selektywnej  zbiórce  odpadów  i  nie  możesz  go

umieszczać razem z innymi odpadami. 

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  niniejszym  oświadcza,  że  produkt  ZX-6161  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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