
Waga kuchenna cyfrowa składana 3 kg | Rosenstein & Söhne (PE4209)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• waga

• 3 baterie AAA

• uchwyt ścienny

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 3 baterie typu AAA

• zakres pomiarowy: 1-3.000 g / 0-96 oz

• jednostka pomiarowa: g / oz

• jednostka temperatury: °C / °F

• wyświetlacz zegara cyfrowego: tak

• wyświetlanie temperatury: tak

• funkcja odliczania: tak

• powierzchnia ważąca: Ø 15 cm

• wymiary: złożona 243 x 150 x 50 mm; rozłożona 243 x 150 x 203 mm

• waga: 530 g.

Szczegóły produktu:

1. Przycisk °C/°F

2. Przycisk TIME

3. Komora baterii

4. Przycisk TARE/ON

5. Przycisk UNIT

6. Wyświetlacz

7. Uchwyt ścienny

8. Powierzchnia ważąca
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Wkładanie/wymiana baterii

Otwórz komorę baterii z tyłu wagi kuchennej. W razie potrzeby należy wyjąć stare baterie. Włóż

trzy nowe baterie AAA. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące biegunowości w komorze

baterii. Zamknij ponownie komorę baterii.

Montaż

1. Użyj  uchwytu  ściennego  jako  szablonu  i  zaznacz  trzy

otwory  do  wywiercenia.  Upewnij  się,  że  wspornik  jest

umieszczony poziomo. W razie potrzeby użyj poziomicy.

UWAGA!

Należy upewnić się, że w wybranym miejscu wiercenia nie przebiegają żadne przewody

lub rury. Może to prowadzić do obrażeń lub szkód w środowisku!

2. Wywierć otwory w ścianie.

3. Włóż kołki do otworów.

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że dostarczony materiał montażowy może nie być odpowiedni dla

wybranego miejsca montażu. Odpowiednie materiały montażowe należy zakupić we

własnym zakresie.

4. Przykręć uchwyt do ściany.

5. Zawieś wagę kuchenną na uchwycie ściennym tak, aby haki

uchwytu ściennego zatrzasnęły się bezpiecznie we wnękach z

tyłu wagi kuchennej.

WSKAZÓWKA

Jeśli powierzchnia wagi chwieje się, dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
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Ustawianie czasu

1. Przejść  do  trybu  ważenia  naciskając  przycisk  TARE/ON.  Na  wyświetlaczu  pojawia  się

HELO, a następnie 0 g/oz.

2. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME przez pięć sekund. Na wyświetlaczu pojawia się

czas. Wyświetlacz godzin miga.

3. Za pomocą przycisków UNIT i °C/°F ustaw liczbę godzin (0-12).

4. Naciśnij przycisk TIME. Wyświetlacz minut miga. Za pomocą przycisków UNIT i °C/°F (0-

59) ustaw liczbę minut.

5. Naciśnij przycisk TIME. Ustawiony czas jest zapisany.

Ważenie

1. Rozłóż wagę,

2. Naciśnij przycisk TARE/ON.  Na wyświetlaczu pojawia się HELO, a następnie 0 g/oz.

3. Umieścić materiał przeznaczony do ważenia na powierzchni wagowej. Zmierzona masa jest

pokazywana na wyświetlaczu. 

4. Wyjdź z trybu ważenia poprzez przytrzymanie przycisku TARE/ON przez trzy sekundy. Na

wyświetlaczu pojawi się ponownie czas.

Jeśli  nie  chcesz  oczyścić  powierzchni  ważenia  przed  ważeniem  kolejnego  składnika,  lub  jeśli

używasz miski do ważenia, postępuj w następujący sposób:

• Zważ pierwszy składnik lub miskę (patrz ważenie 1-3).

• Naciśnij przycisk TARE/ON. Wyświetlacz wagi powróci do wartości 0, a po lewej stronie

wyświetlacza pojawi się TARE.

• Powtarzaj ten proces tak często, jak chcesz.

• Wyjdź z trybu ważenia poprzez przytrzymanie przycisku TARE/ON przez trzy sekundy. Na

wyświetlaczu pojawi się ponownie czas.

Zmiana jednostki miary

1. Przejść  do  trybu  ważenia  naciskając  przycisk  TARE/ON.  Na  wyświetlaczu  pojawia  się

HELO, a następnie 0 g/oz.

2. Teraz wciśnij przycisk UNIT. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na inną

jednostkę miary (g/oz).
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Timer / minutnik

Waga kuchenna posiada praktyczną funkcję odliczania.  Odliczanie jest wyświetlane w lewej górnej

części wyświetlacza. 

1. W trybie zegara (czas jest wyświetlany na wyświetlaczu), naciśnij i przytrzymaj przycisk

TIME przez trzy sekundy.

2. Minuty  (00')  zegara  migają.  Za  pomocą przycisków UNIT i  °C/°F ustaw żądaną liczbę

minut (0-99).

3. Naciśnij przycisk TIME. Liczba sekund (00'') zegara miga. Za pomocą przycisków UNIT i

°C/°F ustaw żądaną liczbę sekund (0-59).

4. Uruchomić timer naciskając przycisk TIME.

5. Po upływie ustawionego czasu, przez dwadzieścia sekund rozlega się sygnał dźwiękowy.

6. Po upływie ustawionego czasu, przez dwadzieścia sekund rozlega się sygnał dźwiękowy.

Termometr

Zmierzona  temperatura  pokojowa  jest  wyświetlana  w  prawym  górnym  rogu  wyświetlacza.  Po

każdym naciśnięciu przycisku °C/°F następuje przełączenie na inną jednostkę temperatury.

Komunikat o błędzie

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie EEEE, waga została przeciążona. Nie należy

umieszczać na wadze kuchennej żadnych materiałów/składników, które przekraczają maksymalną

wagę wagi (3000 g / 6 lbs).

Czyszczenie

Wagę kuchenną należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy używać żadnych środków

do  mycia  naczyń  i  czyszczenia.  Jeśli  to  konieczne,  obróć  powierzchnię  ważenia  w  kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją wyczyścić.

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!
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• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie  należy  rozkładać  (za  wyjątkiem  wymiany  baterii)  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.

• Nie należy przeciążać wagi.

• Do czyszczenia nie należy używać detergentów ani środków czyszczących.

• Trzymaj wagę z dala od mokrego, zimnego lub gorącego otoczenia.

• Zawsze używaj razem baterii tego samego typu i zawsze wymieniaj wszystkie baterie w

urządzeniu w tym samym czasie!

• Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

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.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• 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!
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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.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt  PE-4209-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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