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Prieš prietaisą naudodami, perskaitykite naudojimo instrukciją. Instrukcijose pateikiami paaiškinimai 
padės jums saugiai ir teisingai šį prietaisą naudoti bei išvengti susižeidimo ar kitų asmenų sužalojimo. 
Baigę instrukcijas skaityti, saugokite jas svarstyklių naudotojams pasiekiamoje vietoje.

Rekomenduojame išsaugoti prietaiso dėžutę, pakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantinį taloną 
visą prietaisui suteikiamos garantijos galiojimo laiką. Jei prietaisą reiktų transportuoti, transportuokite 
įdėję į originalią pakuotės dėžę.
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SVARBIOS SAUGOS NUORODOS

1) Atidžiai išpakuokite prietaisą. Neišmeskite jokios pakavimo medžiagos, kol neįsitikinsite, kad yra 
visos reikalingos prietaiso dalys.

2) Prietaiso negalima naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus) su protiniais sutrikimais, nebent jie būtų 
tinkamai apmokyti tai daryti už jų saugą atsakingų asmenų. Taip pat nerekomenduojame prietaiso 
naudoti asmenims, nesusipažinusiems su prietaiso naudojimo instrukcija.

3) Reikia užtikrinti, kad vaikai su prietaisu nežaistų.
4) Niekada ir jokiomis aplinkybėmis netaisykite prietaiso patys. Visus prietaiso remonto darbus 

patikėkite techninės priežiūros centrui. Jei nesilaikysite šio nurodymo, panaikinsite prietaisui 
suteikiamą garantiją.

5) Prietaisą laikykite toliau nuo degių ar lakių skysčių.
6) Saugokite svarstykles nuo labai didelės temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Nen-

audokite dulkėtoje aplinkoje.
7) Nelaikykite svarstyklių greta šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių ar kitų šilumos šaltinių.
8) Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite svarstyklių pramoninei paskirčiai ar lauke.
9) Nenaudokite prietaiso kitokiai paskirčiai nei numatyta.
10) Nepurkškite ant prietaiso vandens ar kitokių skysčių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar be kokį kitą 

skystį.
11) Jei ketinate kurį laiką prietaiso nenaudoti, išimkite maitinimo elementą. Kitu atveju maitinimo 

elementas gali išsilieti prietaiso viduje ir sukelti nepataisomus gedimus.
12) Gamintojas neprisiims atsakomybės dėl jokių gedimų ar žalos, jei paaiškės, kad prietaisas ar jo 

priedai naudoti ne pagal paskirtį. Tokie gedimai ar žala apima įvairius susižeidimus, nudegimus, 
gaisrą ir pan.
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ĮVADAS
Šios skaitmeninės bagažo svarstyklės pirmiausia naudojamos bagažui sverti keliaujant lėktuvu, jos 
padeda išvengti nemalonių situacijų, kai reikia sumokėti nemenką papildomą mokestį už svorio limito, 
nustatyto aviakompanijų, viršijimą.
Taip pat svarstykles galima naudoti siuntiniams, vaisiams ir daržovėms sverti derliaus nuėmimo metu 
ir pan.

NAUDOJIMAS
1) Perkiškite nailoninį dirželį per krovinio, kurį norite sverti, rankeną.
2) Užkabinkite dirželio kilpą ant trikampės kilpos.
3) Spauskite  mygtuką ant svarstyklių. Ekrane bus rodoma „8888“ ir pasirinktas matavimo vienetas. 

Kai ekrane rodomas simbolis „8888“, galite kelis kartus paspausti mygtuką , kad pakeistumėte 
svorio matavimo vienetą (kg --> st --> lb).

4) Maždaug po dviejų sekundžių svarstyklės bus paruoštos sverti („ekrane bus rodoma „0.0“).
5) Dabar atsargiai pakelkite svarstykles kartu su kroviniu taip, kad jokia krovinio dalis neliestų žemės 

ar kilimėlio, ant kurio buvo padėtas.

Įspėjimas
Sverdami laikykite svarstykles horizontalioje padėtyje ir keldami stebėkite ekraną, kad 
neperkrautumėte svarstyklių kroviniu, kuris yra per sunkus.

6) Pamatavus sveriamo krovinio svorį, du kartus sumirksės matavimo vienetas ir liks ekrane 
30 sekundžių, kad turėtumėte pakankamai laiko užrašyti svorį.

7) Išjunkite svarstykles laikydami nuspaustą mygtuką  3 sekundes.

Perkrovos indikatorius
Svarstyklės turi jutiklį nuo perkrovos. Kai prietaisas perkraunamas ekrane pasirodys perspėjantis sim-
bolis ”EEEE“.

Automatinio išsijungimo funkcija
Svarstyklės yra su automatinio išsijungimo funkcija – jos išsijungs automatiškai, jei ilgiau nei 30 sekundžių 
nebus naudojamos.
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Svorio vienetų perjungimas
Svarstyklės turi svorio vienetų perjungiklį. Norėdami perjungti matavimo vienetus, nustatykite galinėje 
pusėje esantį perjungiklį į atitinkamą padėtį: kg (kilogramas), st (stonas = 6.35 kg), lb (svaras = 0.45 kg). 
Matavimo vienetų pokytis bus parodytas svarstyklių ekrane.

Maitinimo elemento keitimas
Jei ekrane atsiranda išsieikvojusio maitinimo elemento užrašas “Lo”, laikas keisti maitinimo elementą.
Naudodami atsuktuvą kryžmine galvute atsukite akumuliatoriaus skyriaus dangelį, esantį svarstyklių 
apačioje ir pakeiskite akumuliatorių nauju. Teigiamas polis turi visuomet būti viršutinėje pusėje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Išorines prietaiso dalis valykite švelnia šluoste, sumirkyta drungname vandenyje. Nenaudokite valymui 
šveičiančių valymo priemonių, dažų skiediklių ar tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti prietaiso paviršius.

GEDIMŲ LOKALIZAVIMAS

Jei svarstyklės rodo netikslius duomenis arba neišsijungia automatiškai, reikia jas perkrauti. Tokiu at-
veju išimkite maitinimo elementą ir maždaug po 10 sekundžių įdėkite jį atgal. Svarstyklės turėtų veikti 
normaliai.

MAITINIMO ELEMENTŲ ŠALINIMAS

Prietaise yra naudojami maitinimo elementai. Jų negalima šaltini kartu su buitinėmis atliekomis. 
Nebenaudojami maitinimo elementai pristatomi į atitinkamus tokių atliekų surinkimo punktus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis  ..........................................................................  3V ličio maitinimo elementas (CR2032)
Matavimo intervalas  .......................................................................................................................... 0-50 kg
Raiška  ...................................................................................................................................................... 100g
Svorio vienetai  ......................................................................................................................... kg --> st --> lb
Ekrano dydis  ................................................................................................................................ 29 x 12 mm
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)  .....................................................................................149 x 30 x 47 mm
Svoris  ........................................................................................................................................................ 95 g
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INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
UTILIZAVIMĄ
Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai 
surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius 
surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse 
įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.
Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo 
žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip 
tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo 
įmonėje.
Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos 
nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos 
informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos 
informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo 
pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.




