
         

 

Инструкция за употреба 
 

   CROWN 
Модел CKS-415 

 

 

 

 

 

 

 

                              

WWW.ZORA.BG 

 

 

 

 

Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти. Надяваме се да сте 

доволни от работата на уреда. 

 

За да се запознаете с използването и поддръжката на кухненската везна, моля прочетете внимателно 

инструкцията преди да започнете работа с везната. 



 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 

• Везната е оборудвана с високо прецизен сензор и високо ефективен процесор, за да подсигури 

точното измерване на теглото. 

• Капацитет: 2g-5000g 

• Функция: Предварително измерване на теглото на съда / Тара 

• Автоматично изключване 

• Показва ниска стойност на батериите 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: 

 

1. Капацитет: 2g-5000g 

2. Минимално показание: 1 грам 

3. Батерии: 2 броя Литиево-йонни батерии 

4. Работна температура: 5℃-60℃ 

5. Показания на LED дисплей 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 

• Бутон за включване / изключване 

• Тара ( /Tare key)  

• Мерки: g/kg/lb/oz -конвертиране 

 

НАЧИН НА РАБОТА: 

 

• Отворете уреда и поставете вътре батериите, както е описано по-горе. 

• Поставете уреда на гладка и равна повърхност. 

• Сензорните бутони осигуряват лесна и удобна работа с уреда. 

 

ИЗМЕРВАНЕ: 

 

① Леко натиснете бутона “ /TARE”. Функцията ще се включи и след около 2 секунди скалата ще 

покаже “0,00“  на  дисплея. 

② Натиснете бутон „UNIT“ за да изберете мярка: “g”, “oz”, ”kg”, ”lb”. 

③ Поставете тарелка или купа на везната и на LCD дисплея ще се покаже теглото на тарелката или 

купата. 

④ Натиснете бутона “TARE” и LCD дисплея ще изпише “0“. Когато махнете тарелката или купата от 

везната, теглото ще се изчисти и ще покаже 0. След като поставите продуктите в купата или 

тарелката, поставете отново на кантара и ще се появи теглото на самия продукт, без включено 

тегло на опаковката. 

⑤ Натиснете бутона “ ” отново, за да изключите уреда. 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ ЗА ГРЕШКА: 

 

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

бъде заменена. 

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



• Когато на дисплея се появи надпис „OUTZ“ или “UNST”, пова означава, че уреда е претоварен или 

не е стабилен. 

 

БАТЕРИИ: 

• За да замените батериите, моля отворете задния капак и поставете 2 х ААА батерии.  

• Спазвайте поляритета на батериите, указан в отделението за батерии.  

• Уреда използва 2 х ААА батерии, моля да ги поставите преди да започнете използването на уреда.  

 

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА УРЕДА: 

 

• Поставяйте уреда на равни и чисти повърхности 

• Максималното тегло, което може да се измери с уреда е 5000 грама. 

• За да запазите уреда, съхранявайте далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага 

(никога да не се потапя в течности) и да се избягват удари в остри ръбове. 

• В продукта има прецизни измервателни апарати, не натискайте или изпускайте уреда, възможно е 

да се повреди! 

• Ако уреда е замърсен, моля почистете с мека кърпа, не използвайте химически препарати и не 

позволявайте вода да проникне в уреда. 

• Уреда е предназначен изключително за лично ползване, а не за търговска употреба.  

• Ако измервателния резултат е грешен, моля проверете батериите и дали има правилен контакт 

между тегленият продукт и повърхността на кантара. Сменете батериите, ако не са използвани 

за дълго време. Ако проблема продължава, моля свържете се с оторизиран сервиз.  

 

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 


