
MEDISANA SAUNAKAAL PS420 (40459) KASUTUSJUHEND 

SEADME OSAD 

 

1 Patareiõõnsus (alaküljel) 

2 Ühikute nupp alaküljel kg/lb/st vahetamiseks 

3 Ekraan 

4 Kaalumisplatvorm 

 

OHUTUSJUHISED 

Mistahes ravi või dieedi ala- või ülekaalu korral määrab arst. Kehakaalu mõõtmine on informatiivseks 

toeks sellise ravi või dieedi kõrval. 

• Ümberkukkumisoht. Kaalu ei või asetada ebatasasele / ebakindlale aluspinnale. Ärge astuge 

kaaluplatvormi nurkadele. Kaalule astudes ei tohi astuda vaid ühele küljele või servadele. 

• Libastumisoht. Ärge astuge kaalule märgade jalgadega ega libedate sokkidega. 

• Kasutage seadet vaid juhendis ette nähtud otstarbel. Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet 

kasutatakse õige kasutusotstarbe kohaselt. 

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

äritegevuses ega haiglates /terviseasutustes.  

• Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta õigesti, on maha pillatud või saanud märjaks / muul 

moel kahjustustega.  

• Kaal suudab kaaluda kuni 150 kg/330 lb /24 st. Ärge koormake kaalu üle.  

• Asetage kaal kindlale ja tasasele aluspinnale. Pehme ja ebakindel aluspind pole kaalumiseks 

sobiv ja võib anda vale kaalumistulemuse.  

• Ärge kasutage seadet äärmuslikes temperatuurides ega niisketes oludes.  

• Hoidke kaalu märjakssaamise eest.  

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

• Ärge võtke seadet koost lahti – vastasel juhul tühistub garantii. Seadme sees pole kasutaja 

poolt hooldatavaid osi.  

• Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud parandustöökojas.  

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

 

  



Täname, et olete ostnud selle toote! Tegu on Medisana kvaliteettootega. Seade on ette nähtud 

inimeste kaalumiseks.  

Palun lugege enne seadme kasutuselevõtmist läbi käesolev juhend ja hoidke alles edaspidiseks. 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

• Digitaalne kaal klaasplaadiga 

• 2 x 1,5 V AAA patareid. 

• Kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge 

seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal 

väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 

Seadme omadused 

Tugevast klaasist kaalumisplaat, mugav sisselülitamine peale astudes, kergestiloetav LCD ekraan, 

valitavad ühikud kg, lb ja st, maksimumkoormus 150 kg.  

Neli ülitäpset kaalumisandurit annavad täpsed tulemused. Automaatne väljalülitumine peale 6 

sekundi möödumist kasutamisest. Platvorm on valmistatud turvaklaasist. Õhuke disain. Ülekoormuse 

indikaator. Patarei tühjenemise indikaator. 

 

Mõõtmiseks vajalikud tingimused 

Kaaluge end alati päeva samal ajal ja samasuguste tingimuste juures. Kaaludes seiske liikumatuna 

paigal. Eelistatav kaalumisaeg on hommikuti peale pesemist, astudes kaalule kuivatatud jalgadega. 

 

Patareide sissepanek 

Enne seadme kasutuselevõtmist tuleb seadmesse sisestada kaasasolevad AAA patareid. Kui ekraanile 

ilmub sümbol Lo või ekraan ei sütti kaalule astumisel üldse, siis on patareid tühjenenud ja tuleb 

vahetada uute samasuguste vastu. Palun järgige patarei sisestamisel õiget polaarsust. 

Hoidke patareisid laste kätte sattumast. Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide 

klemme. Patareisid ei või põletada. Võib tekkida plahvatusoht.  

Hoidke patareisid originaalpakendis, vältimaks nende kokkupuudet metallesemetega. Kasutatud 

patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse kauplustes.  

 

Kaaluühiku vahetamine. 

Vajutage nupule 2, kuni soovitud kaaluühik ilmub ekraanile. 

 

Pealeastumisel sisselülitumise funktsioon. 

Kaal peab asuma kindlal ja tasasel aluspinnal. Kui soovite end kaaluda, kuid olete kaalu eelnevalt 

ühest kohast teise tõstnud, tuleb kaal alglülitada. 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. Kaal lülitub 

automaatselt 6 sekundi möödudes välja. 

 

Veateated. 

Ekraanil võivad esineda järgnevad veateated:  



Err - kaal on üle koormatud.  

Lo - Patarei on tühi 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.  

 

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. Ärge jätke seadet niiskuse ega otsese päikesevalguse kätte. Kaalu ei tohi 

säilidada külje peal püsti. Kui kaalu ei kasutata kaua, eemaldage patarei selle seest. 

 

Seadme käitlemine. 

Vananenud ega 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. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

TEHNILINE TEAVE. 

Nimi ja mudel: digitaalne kaal libisemisvastase pinnaga PS420, artikli nr. 40459 

Toide: 3 V = 2 x 1,5 V AAA tüüpi patareid 

Kaalumisvõime 150 kg, 330 lbs või 24 st 

Täpsus: 100 g, 0.2 lb või 1/4 lb 

Automaatne väljalülitumine umbes 10 sekundi möödudes 

Mõõtmed (S x L x K), u.: 30 x 30 x 2,5 cm 

Kaal u. 1,5 kg 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 

sellekohase etteteatamiseta. 

 


