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PATAREID
Kaal töötab kolme AAA-patareiga
(ei kuulu komplekti).

Patareide sisestamine/vahetamine
Eemaldage patareisahtli kate ja
kruvi. Sisestage kolm AAA-patareid.
Taaspaigaldage kate ja kruvi.

KASUTAMINE

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS
Automaatne väljalülitus toimub pärast seda, kui tekst “0g” on olnud kuvatud 1
minut ja sama kaalunäit on olnud kuvatud 3 minutit.

KÄSITSI VÄLJALÜLITUS
Vajutage SISSE/VÄLJA-nuppu. Patareide eluea maksimeerimiseks lülitage kaal
pärast kasutamist välja.

KAALUÜHIKUTE TEISENDAMINE
Kaalu mõõtühikuteks on grammid, untsid ja naelad, sätete vahel ümber lülitumiseks
vajutage nuppu OZ/G.

Kasutada kõval, ühetasasel pinnal.
1. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.
2. Ekraanil kuvatakse vaikeväärtus “0g”;
enne kaalumist oodake, kuni see on
kuvatud.

FUNKTSIOON
NULLIMINE/PAKENDIKAAL
Erinevate toodete järjestikusel kaalumisel
ilma tooteid kaalult eemaldamata:
1. Vajutage SISSE/VÄLJA-nuppu.
2. Pange esimene kaalutav toode kaalule.
3. Vajutage nuppu NULLIMINE/
PAKENDIKAAL, et lähtestada
ekraaninäit väärtusele “0g”, enne kui
lisate uue toote. Vajadusel korrake.
Märkus. E
 kraanil kuvatakse tekst “tare” (pakendikaal), seejärel “0g” iga kord, kui
vajutatakse nuppu NULLIMINE/PAKENDIKAAL. Teksti “tare” (pakendikaal)
kuvamine tähendab “Ebastabiilne; palun oodake üks hetk.”
NULLIMINE: Kui ilmub tekst “0g”, on funktsioon NULLIMINE endiselt aktiivne.
Kaalu maksimaalne jõudlus ei muutu.
PAKENDIKAAL: K
 ui ekraanile ilmub tekst “tare” (pakendikaal), on pakendikaalu
funktsioon endiselt aktiivne. Kaalu maksimaalset jõudlust
vähendatakse toodete kogukaalu võrra.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Puhastage kaalu platvormi kergelt niisutatud lapiga. Ärge kastke kaalu vette ega
kasutage sellel keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
Pärast toiduga kokku puutumist puhastage kaalu osad viivitamatult.

TÕRKE INDIKAATORID
[O-Ld] - Kaal on üle koormatud: kaal on ületanud oma maksimaalse jõudluse
(10 kg / 22 naela). Eemaldage toode, et vältida kaalu kahjustamist.
[Lo] - Patareid on tühjenemas: asendage need 3 uue patareiga.

