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GR  Ζυγαριά κουζίνας
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

SKS 7300
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GR Ζυγαριά κουζίνας
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην 
την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς, για να 
ζυγίζετε ζώα ή για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν 
προορίζεται.

 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από 
παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 
ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία 
και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο 
άτομο.

 ■ Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι 
δεν παίζουν με τη συσκευή.

 ■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, 
μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ή κοντά σε 
ηλεκτρικές εστίες κουζίνας ή εστίες αερίου, κοντά σε 
φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

 ■ Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως ή σε χώρο 
με αυξημένη υγρασία και μην την χρησιμοποιείτε σε 
υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

 ■ Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή 
επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν 
ανακρίβειες στη ζύγιση.

 ■ Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η μέγιστη ικανότητα 
ζύγισης, αφαιρέστε το υπερβολικά βαρύ τρόφιμο 
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ή αντικείμενο από την επιφάνεια ζύγισης, για να 
αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

 ■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την 
τοποθέτηση αντικειμένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά 
την αποθήκευση.

 ■ Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες ίδιου 
τύπου. Ποτέ μην συνδυάζετε παλιές και καινούριες 
μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μη ρίχνετε 
ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε 
ή τις καταστρέφετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το 
τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε 
τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

 ■ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν 
παρουσιαστεί διαρροή υγρών της μπαταρίας μέσα στη 
συσκευή μπορεί να προκληθεί ζημιά.

 ■ Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε 
αυτήν τη συσκευή.

 ■ Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά γιατί είναι 
επικίνδυνες για αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί 
καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη 
συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου 
«Καθαρισμός και συντήρηση». Μη βυθίζετε τη συσκευή 
σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από 
τρεχούμενο νερό.

 ■ Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην 
πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι 
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επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε 
τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας 
στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή 
ποιότητα
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SKS 7300

MODE
HOLD

ON / OFF
TARE

max: 30 kg / d: 2 g

1

2 3 4

A
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GR Ζυγαριά κουζίνας
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το  εγχειρίδιο χρήσης σε  ασφαλές σημείο όπου 
θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Συνιστούμε να φυλάξετε την 
αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη 
δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ
A1 Επιφάνεια ζύγισης και μέτρησης
A2 Κουμπί MODE / HOLD – 

χρησιμοποιείται για την αλλαγή 
των μονάδων μέτρησης και για την 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 
της λειτουργίας HOLD

A3 Οθόνη

A4 Κουμπί ON / OFF / TARE 
– χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση - απενεργοποίηση 
της ζυγαριάς και για τον μηδενισμό 
των τιμών κατά την τμηματική 
ζύγιση των υλικών

 Υποδοχή μπαταριών (βρίσκεται 
στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς)

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών
 ■ Η ζυγαριά χρησιμοποιεί 4× αλκαλικές μπαταρίες 1,5V τύπου AA..
 ■ Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες 

του ίδιου τύπου – βλέπε εικόνα B. Φροντίστε για τη σωστή πολικότητα όπως αυτή 
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της υποδοχής μπαταριών. Αφού τοποθετήσετε τις 
μπαταρίες, επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

 ■ Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η  ένδειξη «Lo», οι μπαταρίες έχουν αδειάσει και 
πρέπει να αντικατασταθούν με νέες. Κατά την αντικατάσταση, εκτελείτε τα ίδια 
βήματα με εκείνα για την τοποθέτηση των μπαταριών.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της ζυγαριάς
 ■ Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια. Είναι σημαντικό η ζυγαριά 

να στηρίζεται και στα 4 πόδια. Μόνο με αυτό τον τρόπο η ζύγιση θα είναι ακριβής 
και η λειτουργία σωστή.

 ■ Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ON / OFF / TARE A4 και στην οθόνη A3 θα 
εμφανιστεί προσωρινά το μήνυμα «HELLO» (ΓΕΙΑ ΣΑΣ)  ακολουθούμενο από το «0». 
Τοποθετήστε στη ζυγαριά τα υλικά που επιθυμείτε να ζυγίσετε και στην οθόνη A3 
θα εμφανιστεί το βάρος τους.

 ■ Όταν τελειώσετε με τη χρήση της ζυγαριάς, κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / OFF 
/ TARE A4 για περ. 2 για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

Σημείωση:
Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 60 
δευτερόλεπτα αδράνειας.

Επιλογή μονάδας μέτρησης
 ■ Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE / HOLD A2 για εναλλαγή μεταξύ του 

μετρικού και του αγγλοσαξονικού συστήματος μέτρησης με την παρακάτω σειρά: 
g – kg – oz – lb:oz.

Λειτουργία TARE
 ■ Αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται για τον μηδενισμό του βάρους του δοχείου, 

όταν δεν επιθυμείτε το βάρος του να συνυπολογιστεί στο συνολικό βάρος των 
υλικών, καθώς και για τη ζύγιση επιπλέον υλικών.

 ■ Τοποθετήστε το δοχείο στη ζυγαριά και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το βάρος 
του στην οθόνη A3. Πριν τοποθετήσετε άλλο αντικείμενο στη ζυγαριά, πατήστε 
το κουμπί ON / OFF/ TARE A4. Αυτό θα μηδενίσει την τιμή που εμφανίζεται στην 
οθόνη A3. Τώρα, μπορείτε να προσθέσετε κάποιο αντικείμενο και να επαναλάβετε 
τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

 ■ Όταν αφαιρέσετε το δοχείο από τη ζυγαριά, η οθόνη A3 θα εμφανίσει μια αρνητική 
τιμή. Πατήστε το κουμπί ON / OFF / TARE A4 και στην οθόνη A3 θα εμφανιστεί ξανά 
«0».

Λειτουργία HOLD
 ■ Η συγκεκριμένη λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσετε την τιμή των 

ζυγισμένων υλικών / αντικειμένων στην οθόνη A3 ακόμα και όταν τα αφαιρέσετε 
από τη ζυγαριά, π.χ. όταν τα υλικά καλύπτουν την οθόνη A3 κατά τη διαδικασία 
ζύγισης.

 ■ Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE / HOLD A2 για περ. 2 και το σύμβολο « » 
θα εμφανιστεί στην οθόνη.

 ■ Τοποθετήστε το δοχείο με τα υλικά ή  το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε 
στη ζυγαριά. Το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη A3 και θα ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος.

 ■ Το αποτέλεσμα ζύγισης θα εμφανίζεται στην οθόνη A3 μέχρι να ζυγίσετε κάποιο 
άλλο υλικό ή αντικείμενο με βάρος μεγαλύτερο κατά 5 g.

 ■ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HOLD, κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE 
/ HOLD A2 για περ. 2 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο « » θα χαθεί από την οθόνη A3.

Μηνύματα σφάλματος

Ένδειξη οθόνης Τι να κάνετε
Lo Άδειες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Περισσότερες 

πληροφορίες στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση και αντικατάσταση 
μπαταριών».

EEEE Υπέρβαση μέγιστου ορίου ζύγισης της ζυγαριάς. Αφαιρέστε τα 
υλικά από τη ζυγαριά για να μην προκληθεί ζημιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ελαφρώς 

βρεγμένο με ζεστό νερό. Σκουπίστε με απορροφητικό πανί μέχρι να στεγνώσει.
 ■ Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, 

διαλύτες κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής που 
καθαρίζετε.

 ■ Μη βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή  άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από 
τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πηγή ρεύματος ...................................................................................4× μπαταρίες 1,5V τύπου AA
Ικανότητα ζύγισης .............................................................................................................30 kg / 66 lb
Ακρίβεια ζύγισης  ................................................................................................................. 2 g / 0,1 lb
Επιλογή μονάδας μέτρησης ................................................................................  g / kg / oz / lb:oz

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και 
άρα δεν απορρίπτονται μαζί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, για τη σωστή απόρριψή 
τους, σε σημεία που προορίζονται για τη συλλογή μπαταριών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον 
αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο 
απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


