
 

 

KÖÖGIKAAL 

 AKS700 

 KASUTUSJUHEND 
 

OHUTUS 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks. 

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 

• Väikelapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 
vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 
remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada. 

• Seadet ei või kasta vette ega muudesse vedelikesse. Tootja pole vastutav võimalike kahjude 
eest, mis tulenevad käesoleva juhendi nõuete rikkumisest või seadme väärkasutamisest. 

 

SEADME OSAD 

 

1. Ekraan ja selle sümbolid 
a. taarafunktsioon 
b. negatiivse väärtuse tähis 
c. tavaline kaalumine 
d. tavaline kaalumine 
e. vedelikumõõtmise funktsioon (piim) 
f. kaal grammides 
g. maht milliliitrites 
h. maht vedelikuntsides 

i. kaal untsides 
j. vedelikumõõtmise funktsioon (vesi) 

2. MODE nupp 
3. Kaalumisplaat 
4. Sisse-/väljalülitamisnupp (samuti 
nullimisnupp taarafunktsiooni puhuks) 
5. Ühikute nupp (g / lb:oz) 

6. Patareiõõnsus 

 

 



 

 

KASUTAMINE 

Seade on ette nähtud kasutamiseks 
kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 
Tehases paigutati seadmesse patarei. Võtke ära 
isoleeriv kiletükk, mis patareid seadme 
klemmidest lahutab (vt. joonis 2). 
 
Paigutage seade tasasele ja kindlale 
aluspinnale. 
Vajutage seadme ON /OFF nuppu. Oodake, 
kuni ekraanil süttivad sümbolid. 
Ühikute nupu vajutusega valige sobivad kaalumisühikud. Ekraanil kuvatakse kriipsu nende ühikute all, 
mis kasutusel on ( nt. ühikud grammides - g) 
Väljalülitamiseks vajutage seadme ON /OFF nuppu. Seade lülitub ise välja, kui 2 minuti vältel ühtki 

nuppu ei vajutata. Uuel sisselülitamisel kehtivad samad ühikud, mis viimati valitud. 

 
KAALUMINE 
Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale. Enne sisselülitamist võib kaaluplaadile asetada 
sobiva anuma toiduainete jaoks. Lülitage seade nupust sisse ja oodake sümbolite ekraanile ilmumist. 
Alustage kaalumist, paigutades toiduaine kaalumisplaadile / plaadil olevasse nõusse. Ekraan kuvab 
toiduaine kaalu. Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale. Asetage sobiv anum vedeliku (piima 
või vee) jaoks kaaluplaadile. Lülitage seade nupust sisse ja oodake sümbolite ekraanile ilmumist. 
Nüüd vajutage nupule MODE, kuni kriipsud on sobivate ekraanil olevate ühikute all (ml või fl.oz / 
milk (piim) / water (vesi)). Kallake vesi või piim anumasse. Ekraanil kuvatakse vastavat 
vedelikukogust. Kui soovite kaaluda erinevaid toiduaineid üksteise järel samasse anumasse, saate 
kasutada taarafunktsiooni. 
 
TAARAFUNKTSIOON 
Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale. Enne sisselülitamist võib kaaluplaadile asetada 
sobiva anuma toiduainete jaoks. Lülitage seade nupust sisse ja oodake sümbolite ekraanile ilmumist. 
Pange esimesed toiduained kaaluplaadil olevasse anumasse. Ekraan kuvab toiduaine kaalu. Nüüd 
vajutage nullimisnupule (4), et kaal nullida. Lisage muud toiduained üksteise järel ja nullige nende 
kaal enne uue toiduaine lisamist. 
 

MÄRGUANDED EKRAANIL 

Lo: Annab märku patarei tühjenemisest.. 

Err: Annab märku ülekoormusest (kaalul peal on liiga raske koormus). Vältimaks kahjustusi seadmele 

vähendage kaalul olevat toiduainet. 

 

PATAREI VAHETUS  

Avage kaalu all asetsev patareiõõnsus, keerates lahti 
selle kinnituskruvi ja avades kaane. Võtke vana 
patarei välja ning asendage uuega (CR2032). Sulgege 
patareiõõnsuse kaas ja keerake kruvi uuesti kinni. 
 

PUHASTAMINE 

Kaal töötab täpsete mõõtmisanduritega. Vältige seadme põrutamist, maha pillamist ja lööke 
seadmele. Ärge hoidke sellel raskeid esemeid pikemat aega. Pühkige kaalu puhtaks niiske lapiga. 
Kuivatage kaal põhjalikult. Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid küürimisvahendeid ega 
abrasiivaineid. 
 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse. Ärge visake elektriseadmeid ega 
nende osi olmejäätmete hulka, vaid toimetage jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade 
nõuetekohaselt kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme käitlemine ja 
ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku 

omavalitsuse ametnike poole. 
 

GARANTIITINGIMUSED 
Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 
garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused. Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 
seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiremont ei pikenda garantiiperioodi. 
Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 
garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). Kõik 
garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. Garantiinõuded tuleb esitada 
edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele 
ostjale ja seda ei saa edasi anda. Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

• Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

• Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 
ohutuse reeglitega. 

• Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud 
andmetega. 

• Volitamata modifikatsioonid. 

• Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

• Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 
Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 
Transpordi käigus. 
Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 
Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. 
Käesoleva garantii raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide 
parandamiseks või väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, 
mis kaudselt või otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib 
pöörduda seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata 
seade otse enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei 
pruugita vastu võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja 
hooldusettevõttega ja saate sealt täpsemad juhised.  
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 
 
GARANTII JA HOOLDUS 
Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja 
kasutamisjuhendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 
Garantii kehtib 2 aastat 

Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 


