
 

 

VANNITOAKAAL 

 PS-72E (23510) 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1 Patareiõõnsus (alaküljel) 

2 Ühikute nupp alaküljel kg/lb 

vahetamiseks 

3 Ekraan 

4 Kaalumisplatvorm 

 

OHUTUSJUHISED 

• Enne seadme 

kasutuselevõttu lugege 

juhendit hoolikalt ja säilitage 

juhend edaspidiseks.  

• Kui seade vahetab 

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.  

• Kaalu ei või asetada ebatasasele / ebakindlale aluspinnale.  

• Ärge astuge kaaluplatvormi nurkadele. Kaalule astudes ei tohi astuda vaid ühele küljele või 

servadele.  

• Ärge astuge kaalule märgade jalgadega ega libedate sokkidega. 

• Kaal on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises. Seade ei ole sobiv kasutamiseks 

äritegevuses ega haiglates /terviseasutustes.  

• Kaal suudab kaaluda kuni 150 kg/330 lb. Ärge koormake kaalu üle.  

• Käsitsege kaalu hoolikalt. Vältige lööke või vibratsioone seadmele. Kaalu ei tohi maha pillata. 

• Hoidke kaalu märjakssaamise eest.  

• Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes.  

• Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage selle seest patareid.  

• Hoiatus: hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Hoidke patareisid laste kätte sattumast. Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Ärge laadige 

tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. 

 

PATAREIDE SISESTAMINE VÕI VAHETAMINE 

Enne seadme kasutuselevõtmist tuleb patareiõõnsusest eemaldada isoleeriv riba.  

Kui ekraanile ilmub märguanne LO või ekraan ei lülitu sisse, tuleb vahetada patarei. 

Tähelepanu: palun järgige patarei sisestamisel õiget polaarsust (plusspool üles). 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata 

sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest patareid enne 

 

 



 

 

seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis 

asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. 

 

KAALUÜHIKUTE VAHETAMINE 

Kaalu saab kuvada kilodes või naelades. Vajutage nupule 2, kuni soovitud kaaluühik ilmub ekraanile. 

 

PEALEASTUMISEL SISSE LÜLITUMINE 

Kaal peab asuma kindlal ja tasasel aluspinnal.  

Kui soovite end kaaluda, kuid olete kaalu eelnevalt ühest kohast teise tõstnud, siis peab kaalu 

alglülitama. Selleks vajutage jalaga kaaluplaadi keskele. Ekraanile ilmub 0,0 kg. Kui kaal seejärel välja 

lülitub, on võimalik kasutada pealeastumisel sisselülitumise funktsiooni.  

Alglülitamist pole vaja teha, kui kaalu pole liigutatud.  

Astuge kaalule ja seiske liikumatult. Seade lülitub automaatselt sisse ja korraks kuvatakse ekraanil 0,0 

kg. Kaal mõõdab kaalul olija kehakaalu, näit vilgub korraks ja jääb ekraanile. Astuge kaalult maha. 

Ekraanile ilmub taas 0,0 kg.  

Kaal lülitub automaatselt 10 sekundi möödudes välja. 

 

VEAKOODID 

ERR - kaal on üle koormatud.  

LO - patareid on tühjad ja tuleb välja vahetada.  

Kui kaal ei tööta õigesti, siis kontrollige enne remondiettevõttesse pöördumist järgnevat: 

Patareide olemasolu ja õige paigutus seadmes 

Kas valitud on õiged ühikud 

Kas kaal asub tasasel ja siledal aluspinnal 

Kaal ei tohi puudutada seina ega muid ümbritsevaid esemeid /objekte 

Kõrvaldage segav faktor ja püüdke kaalumisprotseduuri korrata. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE  

Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega tugeva harjaga. Puhastage kaalu pehme, kergelt 

niisutatud lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivaineid ega alkoholi. Seadme sisemusse ei tohi 

lasta sattuda mingeid vedelikke. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui see 

on põhjalikult kuivanud. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: Ecomed vannitoakaal PS-72E 

Toide: 3 V = , 1 x 3 liitiumpatarei CR2032 

Kaalumisvõime 150 kg või 330 lb 

Täpsus: 100 g või 0,2 lb 

Automaatne väljalülitumine umbes 10 sekundi möödudes 

Mõõtmed (S x L x K): 30 x 30 x 2 cm 

Kaal u. 1.5 kg 

Artikli nr. 23510  

EAN number: 4015588235108 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

 


