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OHUTUSJUHISED  

 Lugege juhiseid enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt.  
 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on 

komplektis. Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte.  
 Käidelge pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.  
 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel.  
 Mistahes muu kasutusviis on ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes 

võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi 
juhiste eiramisest.  

 Seadet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis kui teie jalad on märjad.  
 Seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõju alla (sademed, niiskus, otsene päikesepaiste).  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas 

ruumis ega lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 Ärge lubage lastel seadmega mängida.  
 
ALUSTAMINE  
Eemaldage seade pakendist.  Keerake seade kummuli ja avage patareiõõnsus. Võtke ära kile, mis 
isoleerib klemme patareist. Asetage patareikate tagasi.  
 
HOIATUS  
Tühjenenud patarei võib eraldada söövitavat vedelikku. Vältimaks kahjusid seadmele, võtke patarei 
seadmest välja tühjenemise järel ja ärge jätke seda seadmesse pikaks ajaperioodiks. Lekkiva 
patareivedeliku poolt tekitatud seadmekahju ei ole kaetud garantiiga.  
 



 

 

PATAREI VAHETAMINE  
Kui kaal ei taha sisse lülitada või kuvab ekraanil teadet Low, on tõenäoliselt patarei tühi. Vahetage 
patarei uue vastu. Keerake seade kummuli, avage patareiõõnsuse kate, eemaldage vana patarei ja 
sisestage uus, järgides õiget poolsust. Valepidi paigutatud patarei rikub seadme.  
Sulgege patareikate ja seejärel peaks kaal olema taas kasutusvalmis.  
 
KASUTAMINE  
Asetage kaal tasasele kindlale põrandapinnale.  
Kaal on varustatud puutetundliku sisselülitumisfunktsiooniga. Vajutage kergelt kaaluplatvormile. 
Ekraanil kuvatakse 0.0. 
Astuge mõlema jalaga kaaluplatvormile, vältides liiga äärte peale astumist ja seiske mõne hetke vältel 
liikumatult.  Ekraan kuvab kasutaja kehakaalu.  
Kui ekraanil kuvatakse teadet Err, on kaal üle koormatud või tekkis muu viga ning sel puhul proovige 
uuesti. Kaalumise järel lülitub kaal automaatselt välja.  
Kaalu suurim koormus on 150 kg. Vältige kaalu koormamist sellest suuremate raskustega.  
Kehakaal võib päeva lõikes olla erinev. Kerged kõikumised olenevad toitumisest ja ainevahetusest. 
Seega on soovitatav kaaluda end alati samal ajal päevast.  
Kaal on täppisseade ja tundlik liikumisele. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb kaalul olles püsida 
liikumatuna.  
Väike lüliti patareiõõnsuse lähedal võimaldab valida muid kaaluühikuid: lisaks kg ka lb või st.  
 
PUHASTAMINE  
Puhastage seadet niiske lapiga.  
Ärge kasutage lahusteid, kangeid keemilisi puhastusaineid, mis kahjustavad pinda.  
Ärge kastke seadet vette. Vältige vee sattumist seadme korpusesse.  
Hoidke kaalust kaugemal ka juuksehooldusvahendid, kosmeetilised, pesu- ja muud keemilised ained.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Toide: kaasasolev 1 patarei CR2032 
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 
Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, et 

vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja väldib 
kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimtervisele. 

Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja 
elektroonikaseadmeid õigesti. 


