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Ačiū, kad įsigijote elektronines virtuvines „KitchenAid“ svartykles.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, perskaitykite naudojimo instrukciją.

BATERIJOS
Svarstyklėse naudojamos trys AAA  
baterijos (nepateikiamos).

Kaip įdėti / pakeisti baterijas
Atsukite varžtą ir atidarykite baterijų skyriaus 
dangtelį. Įdėkite tris AAA baterijas. Uždarykite 
dangtelį ir užsukite varžtą.

NAUDOJIMAS
Naudokite padėję ant kieto plokščio  
paviršiaus.

1.  Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuką. 

2.  Ekrane pasirodys „0g“; palaukite, kol 
pasirodys šis rodinys, tada galėsite pradėti 
sverti. 

NULIO / TAROS 
FUNKCIJA
Kaip vieną po kito pasverti skirtingus daiktus ir 
produktus nenuimant jų nuo svarstyklių 

1.  Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuką.

2.  Dėkite ant svarstyklių pirmą daiktą ar 
produktą, kurį norite pasverti. 

3.  Paspauskite NUIO / TAROS mygtuką, kad 
ekrane vėl būtų rodomas rodinys „0g“, 
paskui pridėkite kitą daiktą ar produktą. Jeigu reikia, pakartokite.

Pastaba.  Kaskart paspaudus NULIO / TAROS mygtuką, ekrane pasirodys rodinys „tare“ 
(tara), o paskui – „0g“. Rodinys „tare“ (tara) reiškia „Nestabilu; šiek tiek palaukite.“

NULIS:  Pasirodžius piktogramai „0g“, vis dar veikia NULIO funkcija. Maksimali svarstyklių 
sveriamoji galia lieka nepakitusi. 

TARA:  Ekrane pasirodžius piktogramai „tare“ (tara), veikia taros svėrimo funkcija. 
Svarstyklių sveriamoji galia sumažėja bendru visų daiktų ir produktų svoriu.

 

 

AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS
Svarstyklės automatiškai išjungiamos po to, kai ekrane 1 minutę parodomas rodinys „0g“ 
arba 3 minutes parodomas vieno svorio rodinys.

NEAUTOMATINIS IŠJUNGIMAS
Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Norėdami, kad kuo ilgiau veiktų baterijos, 
pasinaudoję svarstyklėmis, jas išjunkite.

SVORIO MATAVIMO VIENETŲ KEITIMAS
Svarstyklės gali sverti gramais, mililitrais ir uncijomis, svarais; jei norite perjungti matavimo 
vienetus, paspauskite mygtuką „oz/g“ (uncijos / gramai). 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Svarstyklių pagrindą valykite drėgna šluoste. Nemerkite svarstyklių į vandenį ir nenaudokite 
jokių cheminių ar šveičiamųjų valymo priemonių joms valyti. 

Pasvėrę maisto produktus, tuoj pat nuvalykite visas plastikines dalis.

KLAIDŲ INDIKATORIAI
[O-Ld] (perkrova) – svarstyklės perkrautos: viršyta maksimali svarstyklių sveriamoji galia  
(10 kg / 22 svarai). Nuimkite nuo svarstyklių daiktą ar produktą, kad jos nebūtų sugadintos. 

[Lo] (mažai energijos) – senka baterijos: įdėkite 3 naujas baterijas. 


