Manual de utilizare

CANTAR ELECTRONIC CU PLATFORMA DIN STICLA
EB-9471 Ghid de utilizare
Înainte de a utiliza acest cântar pentru prima dată, citiţi cu atenţie acest manual şi utilizaţi cântarul în
mod corespunzător, în condiţii de siguranţă. Vă rugăm să păstraţi la îndemână acest manual de
instrucţiuni pentru a-l putea consulta ulterior.
Caracteristicile produsului
• Precizie ridicată
Precizie 0,1 kg. Este posibilă chiar şi detectarea unei uşoare modificări de greutate.
Greutate maxima: 150 kg. La depasirea acestei greutati pe ecran va apare mesajul: Err
• Ecran LCD mare 25 mm (1 inch)
• Platforma este realizată din sticlă călită complexă
• Buton încorporat de cuplare a alimentării
Cu o singură atingere a platformei cu piciorul, alimentarea este cuplată.
• Decuplarea automată a sursei de alimentare
La încheierea cântăririi, sursa de alimentare se va decupla în cateva secunde.
Masuri de siguranta
 Nu utilizaţi cântarul pe suprafeţe alunecoase, cum ar fi o podea umedă.
 Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici.
 Nu faceţi mişcări bruşte atunci când vă urcaţi pe cântar sau când vă aflaţi pe acesta.
 Nu utilizaţi cântarul având corpul şi/sau picioarele umede (de exemplu, după baie).
 Platforma de sticlă trebuie protejata de șocuri si vibrații
 Nu păşiţi pe marginea sau pe zona de afişare a cântarului.
 Persoanele invalide sau cu debilitate fizică trebuie să beneficieze de ajutorul altei persoane la fiecare
utilizare a acestui cântar. Când păşiţi pe cântar, utilizaţi o bară de sprijin sau un obiect asemănător.
 A se utiliza în interior.
 A nu e utiliza în alte scopuri decât pentru măsurarea greutăţii
 Nu demontaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi cântarul.
 Nu utilizaţi baterii care nu sunt recomandate pentru acest cântar. Respectati polaritatea corecta la
montarea bateriei.
 Cand bateria este descarcata pe ecranul cantarului va apare mesajul Lo. Înlocuiţi imediat bateria uzata
cu una noua.
 Nu aruncaţi bateriile uzate în foc.
 Dacă electrolitul din baterie intră în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiţi imediat cu multă
apă curată.
 Îndepărtaţi bateria din aparat atunci când aparatul nu va fi utilizat pe o perioadă de timp mai
îndelungată (aproximativ trei luni sau mai mult).
 Acest cântar este destinat în exclusivitate uzului casnic. Nu este destinat utilizării în spitale sau în alte
instituţii de profil medical.
Sfat general: Nu amplasaţi cântarul pe o suprafaţă amortizantă, de exemplu pe un covor. Este posibil să
nu se poată realiza o măsurare corectă.
Prezentare produs
1 Afișaj
2 Platforma de sticlă
3 Sistem anti-alunecare
4 Compartiment baterie
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Alimentare
Alimentarea cantarului se realizeaza cu ajutorul unei baterii de 3V tip CR2032.

Deschideti compartimentul bateriei si introduceti o baterie CR2032
respectand polaritatea corecta. A se utiliza doar baterii de foarte buna
calitate.
Utilizare
1. Asezati cantarul pe o suprafata dura, plana

2. Atingeti platforma de sticla a cantarului, indepartati piciorul si asteptati cateva
secunde si pe ecran va aparea: 0.0 kg
Sursa de alimentare va fi decuplată automat dacă nu se utilizează cântarul în 10
secunde de la apariţia simbolului 0.0 kg
3. Urcati-va pe cantar distribuind uniform greutatea pe platforma de sticla (asezati-va in centrul
cantarului), stati nemiscat pana cand pe ecran va fi afisata greutatea.
Afisajul se va stinge dupa cateva secunde si o noua cantarire va fi posibila repetand procedura de mai sus.
Intretinerea si curatarea cantarului
• Cântarul trebuie să fie întotdeauna curat înainte de utilizare.
• Ştergeţi cântarul cu o lavetă moale şi uscată.
Dacă este necesar, utilizaţi o lavetă umezită cu apă sau detergent şi stoarceţi-o bine înainte de a şterge
cântarul, apoi ştergeţi bine cu o lavetă uscată.
• Nu utilizaţi benzen sau diluant pentru curăţarea cântarului.
• Nu spălaţi cântarul cu apă.
Întreţinerea şi depozitarea
• Nu depozitaţi cântarul în următoarele condiţii:
- Umiditate ridicata, când umezeala sau apa pot pătrunde în interiorul cântarului
- La temperaturi extreme, de exemplu în lumină solară directă, sub o instalaţie de aer condiţionat sau în
locaţii cu praf.
- Locaţii expuse riscurilor de şocuri sau vibraţii bruşte
- Locaţii în care sunt depozitate produse chimice sau unde sunt prezente gaze corozive.
• Nu efectuaţi personal reparaţii, indiferent de gen. În caz de defecţiune, prezentati cantarul unui service
autorizat.
• Obiectele lăsate pe platformă timp îndelungat vor menţine sursa de energie cuplată şi vor determina
epuizarea bateriei.
Simbolul de pe produs sau documentaţia acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună
cu celelalte deşeuri menajere la terminarea perioadei sale de viaţă. Pentru a preveni eventualele
prejudicii aduse mediului sau sănătăţii umane în urma aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să le
separaţi de alte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii sunt invitaţi să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autorităţile locale
pentru detalii despre modul în care aceştia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.
Dezafectarea bateriilor uzate trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările naţionale în domeniu.
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