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Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти. Надяваме се да сте доволни от работата на уреда. 



 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Максимално тегло: 150.kg (330.7lb / 23: 6st) 

Минимално тегло: от 2.5 кг (5.5lb / 0: 4st) 

Минимално показание: 5 грама 

Възможност за промяна на мерните единици kg/lb 

Показва ниска стойност на батериите 

Индикатор за претоварване: показва грешка ЕЕЕЕ 

Показания на LED дисплей 

Работна температура: 5℃-40℃ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

1. Вземете 3 х ААА батерии(включени в комплекта) и ги поставете на гърба на уреда, в отделението за 

батерии. 

2. Изберете мерните единици. 

3. Уреда трябва да бъде поставен на гладка и твърда повърхност.  

4. Включете, като стъпите върху везната леко с единия крак.  

5. Дисплея ще покаже 0.0 кг. 

6. Винаги заставайте в центъра на везната, за да се измери теглото правилно.  

7. След няколко секунди, теглото ви ще бъде измерено и показано на дисплея на везната. 

8. Когато отстъпите от везната след теглене, тя ще се изключи автоматично след няколко секунди. 

9. На дисплея има показания за температурата в стаята, в която се намира везната.  

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ ЗА ГРЕШКА: 

 

• Когато на дисплея се появи надпис „ЕЕЕЕ”, това означава, че везната е претоварена – повече от 

150 кг са поставени на нея. 

• Когато на дисплея се покаже надпис“LO”, това означава, че батерията е отслабнала и трябва да 

бъде заменена. 

 

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА УРЕДА: 

1. Избягвайте претоварване на везната, за да не предизвикате повреда. 

2. Не разглобявайте везната, освен за смяна на батериите.  

3. След употреба, използвайте мека кърпа за да почистите, не използвайте солвенти за почистване 

и не потапяйте везната във вода. 

4. Избягвайте продължителен натиск върху везната, както и изпускане на пода.  

 
ВАЖНО: 

 

1. Пазете повърхността на везната суха, за да избегнете риск от подхлъзване.  

2. Не поставяйте уреда на мек под(като килим), за да избегнете грешно отчитане на измерваните 

килограми. 

3. Не поставяйте никакви предмети върху везната, ако не я използвате за измерване.  

 

 

ВАЖНО: 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с 



недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност; 

 

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

  

 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
 

 

Можете да помогнете за опазване на околната среда! 

Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: 

изхвърляйте неработещи електрически съоръжения в 

подходящия център за обезвреждане на отпадъци 


