Ваги PW 3203
Загальні вказівки з техніки безпеки
Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію
з експлуатації та зберігайте її в надійному місці, разом з гарантійним талоном,
касовим чеком і, по можливості, Картонною коробкою з пакувальним
матеріалом. Якщо даєте кому-небудь покористуватися приладом, обов'язково
дайте на додачу дану інструкцію з експлуатації.
Використовуйте пристрій тільки приватним чином і за призначенням. Прилад не призначений
для комерційного використання. Не користуйтеся приладом під відкритим небом (виключаючи
прилади, експлуатація яких під відкритим небом допустима). Уникайте прилад від спеки,
прямих сонячних променів, вологості (ні в якому разі не занурюйте його у воду) і ударів об острі
кути.
Ні в якому разі не ремонтуйте прилад самостійно, а звертайтеся в такому випадку за допомогою
до фахівця, що має відповідний допуск.
Будь ласка, виконуйте нижченаведені "Спеціальні вказівки по техніці безпеки".
Діти і особи, які потребують в догляді
З міркувань безпеки для дітей не залишайте лежати упаковку (пластикові мішки, картон,
пінопласт і т.д.) без нагляду.
Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовою плівкою. Небезпека духи!
Щоб захистити дітей та інших осіб, які потребують в догляді і нагляді, від поразки
електротоком, стежте за тим, щоб прилад не включався без нагляду. Цей прилад - не іграшка. Не
допускайте до нього дітей.
Спецуказанія з техніки безпеки для цього електроприладу
Не занурюйте ваги у воду!
Ваги розраховані на максимальну вагу 150 кг (330,7 lb ., 23,62 St).
Братися дозволяється тільки за скляну плиту ваг, їх металеві деталі абсолютно непридатні.
Обережно! Якщо скляна поверхня ваг волога або на ній сліди від крапель води, то спочатку
протріть її насухо, в іншому випадку в наявності небезпека послизнутися.
Переносити ваги, а також зберігати їх допускається тільки в горизонтальному положенні.
Введення в експлуатацію
Відсік батарейок (зворотний бік ваг)
Батарейка у відсіку захищена на час перевезення фольгою Це збільшує її термін служби.
Перед першим включенням видаліть фольгу, щоб підготувати ваги до роботи.
Порядок роботи
Прилад був розроблений для того, щоб точно визначати збільшення або втрату ваги.
Встановіть ваги на тверду плоску основу. За допомогою перемикача в акумуляторному відсіку
можна перемикатися між одиницями ваги "St (ст.)", lb. (фунт) "і кg (кг)".
Увімкніть вагу, злегка натиснувши ногою або пальцями ноги на її скляну поверхню.
Ваги й дисплей проводять самодіагностику (8 ....), через деякий час на дисплеї з'явиться
значення "0,0" (кг) (0,0 фунт, 0: Ост).
Примітка:
Якщо на дисплеї з'являється показання "Еrr" (помилка), значить вага перевищує 150 кг.
Якщо під час зважування з'являється показання "0,0" (кg) (0,0 lb., 0: 0 st), значить Ви занадто
рано встали на ваги. Тест самоконтролю був ще не завершено. Показання зникає.
Станьте на ваги і чекайте поки ваги вичислять вашу вагу.
Показання на дисплеї спочатку двічі блимає, а потім з'являється показання точної ваги.
Через 6 секунд, після того як ви зійде з ваги, вони автоматично вимикаються, це подовжує
термін служби батарейок.
Батарейки
У ваги вставлена довговічна літієва батарейка. Якщо під час експлуатації на дисплеї з'явиться
повідомлення «LO», що означає батарейки ослабли, то виконуйте такі дії:
Відкрийте відсік батарейок, що знаходиться на зворотньому боці терезів.
Обережно, наприклад нігтем великого пальця, натисніть на срібний фіксатор, відсуньте його
назад і вийміть батарею.
Замініть акумулятор на рівнозначну типу "CR 2032". Дотримуйтесь правильну полярність
(дивись дно відсіку або відбиток з зовнішньої сторони).
Закрийте кришку відсіку.
Техніка безпеки у поводженні з батарейками
Зберігайте подалі від дітей. Це не іграшки!
Ні в якому разі не кидайте батарейки у вогонь або воду.
Вставляючи батарейки, стежте за правильною полярністю.
Не відкривайте батарейки.
Не допускайте контакту батарейок з металевими предметами, (кільця, цвяхи, шурупи і т.п.)
Небезпека короткого замикання!
Коротке замикання може призвести до сильного нагрівання батарейки і навіть до її запалення. В
результаті можна отримати опіки.
З метою безпеки рекомендується заклеювати полюса батарейок липкою стрічкою на час
зберігання або перевезення.
Якщо батарея витекла, ні в якому разі не допускайте попадання рідини в очі або на інші слизові
оболонки. У випадку контакту помити руки, прополоскати очі чистою водою, якщо симптоми не
зникнуть - звернутися до лікаря.

Попередження: Не піддавайте батарейки сильному нагріванню або впливу прямих сонячних
променів. Ніколи не кидайте батареї у вогонь. Існує небезпека вибуху!
Не кидайте використані батарейки в побутове сміття. Здавайте їх у передбачені для цього
пункти прийому.
Усім споживачам закон пропонується здавати назад відпрацьовані батарейки / акумулятори.
Старі батарейки / акумулятори можна безкоштовно здати там, де вони були куплені, а також в
громадських пунктах прийому за місцем проживання.
Такі написи Ви знайдете на що містять шкідливі речовини елементах живлення круглої
сплюсненою форми:
PR = повітряно-цинкова батарейка
LR = лужна батарея
SR - батарейка з оксидом срібла
СR - Літієва батарейка
Рекомендації по застосуванню і догляду за вагами
Зважуйтеся без одягу та взуття, перед їжею і завжди в один і той же час доби. Найкращий час
для цього ранок, після підйому.
Ваги округлюють свідчення в ту чи іншу сторону з точністю до 100 г.
Якщо ви зважили два рази і отримали різні свідчення, то ваша вага лежить між цими
свідченнями.
Не занурюйте ваги у воду, це може призвести до псування електроніки.
Батареї рекомендується вийняти з відсіку, якщо передбачається тривала перерва у використанні
ваг.
Якщо на індикатор з'явиться символ «LО», то замініть батарейки.
Щоб не пошкодити ваги, зважуйте на них не більше 150 кг (330,7lb, 23,62 St.:).
Якщо на дисплеї з'явиться напис "Еrr", вага перевищив 150 кг.
Якщо повідомлення. Еrr "не потухає, витягніть на 10 секунди батарейку з відсіку.
Технічні дані
Модель:……………………………… PW 1414 СB
Електроживлення:…………………… ЗВСR2032
Мін. / Макс, вагове навантаження: …..2 кг (4,4lb. / 0,314 St:) /
150кг (330,7 lb./23, 62 St:)
Вага нетто: …………………………………………..1,8 кг
Цей виріб пройшло всі необхідні і актуальні перевірки, визначені директивою СЄ, до прим .. на
електромагнітну сумісність і відповідність вимогам до низьковольтної техніці, воно було також
сконструйовано і побудовано з урахуванням останніх вимог з техніки безпеки.
Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!
Гарантійне зобов'язання
Гарантійний термін на території Російської Федерації встановлюється повноважними
представниками.
Касовий чек є гарантійним талоном. Без нього неможливий безкоштовний ремонт або заміна
вироби.
У випадку виникнення претензій по гарантії, пред'явіть виріб в повній комплектації, з
оригінальною упаковкою і касовим чеком торговій точці, що продала цей виріб.
Дефекти зношуються приладдя або тертьових деталей, а також чистка, техобслуговування або
заміна тертьових деталей не потрапляють під гарантію, і тому проводяться за окрему оплачувати
Гарантія втрачається при розтині вироби сторонніми особами.
Після гарантії
Після закінчення терміну гарантії, ремонт виробів проводиться за оплату, відповідними
майстернями або пунктами сервісного обслуговування.

