
 

 

VANNITOAKAAL 

 PS440 (40544) 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD 

 

1 Patareiõõnsus 

2 Kaaluühikute vahetamise nupp 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. 
 
Tähtsad ohutusjuhised 
Mistahes ravi või dieedi ala- või ülekaalu korral määrab arst. Kaalu abil kehakaalu mõõtmine on 

informatiivseks toeks sellise ravi või dieedi kõrval.  

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. 

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 180 kg/396 lb /28 st 4 lb raskust koormust. 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. Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta teostada 

tootja poolt volitatud parandustöökojas.  
Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage selle seest patareid. 

 

Patareidega seonduvad ohutusreeglid 
Patareisid ei tohi koost lahti võtta. 

Tühjenevad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta. 

Tühjad patareid võivad lekkida. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse 

kellegi naha, silmade ega limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud 

koht rohke veega ja pöörduge arsti poole. Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi. 

Järgige patareide poolsust. 

Hoidke patareiõõnsus korralikult suletuna. 

Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. 

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. 

 

Täname, et olete ostnud selle toote! 
Olete soetanud kvaliteettoote Medisana PS440.  

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 karpi kuuluvad järgnevad osad: 

1 MEDISANA vannitoakaal PS 440 

3 patareid AAA, 1,5 V 

1 kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

Usaldusväärne mõõtmistulemus on võimalik vaid järgnevalt loetletud tingimuste täitmisel. 
Kaaludes seiske liikumatuna paigal. Kaaluge enda alati samadel tingimustel ja ajal, soovitatavalt peale 

hommikust pesemist ja enne sööki. 

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb sisestada kolm kaasasolevat patareid (AAA). Selleks avage 

patareiõõnsuse kaas ja sisestage patareid. Veenduge, et patareid paigutatakse seadmesse õigetpidi 

vastavalt õõnsuses asuvatele pluss- ja miinusmärkidele. Asetage tagasi patareiõõnsuse kaas ja 

vajutage, kuni see sulgub klõpsuga. Vahetage patarei, kui ekraanile ilmub teade LO, või kui ekraanile 

ei ilmu seadme sisselülitamisel midagi. 

 

ÜHIKUTE VAHETAMINE 

Vajutage jalaga lühidalt kaaluplaadi keskele. Ekraanile ilmub 0,0 kg. Vastava nupu vajutustega on 

võimalik vahetada kaaluühikuid (kg/ lb või st).  



 

 

Kaalumine. Sisselülitumine pealeastumisel. 
1. 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. 

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

0,0 kg.  

3. Kaal mõõdab kaalul olija kehakaalu, näit vilgub korraks ja jääb ekraanile. 

4. Astuge kaalult maha. Kaal lülitub automaatselt 6 sekundi möödudes välja. 

 
Veateated 
Ekraanil võivad esineda järgnevad veateated: 

 
Kaal on üle koormatud. 

Patarei on tühi ja tuleb välja vahetada. 

 

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

• Patarei 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. 

Eemaldage patareid enne seadme puhastamist. 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 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. Pöörduge 

käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

Tehniline teave  

Nimetus ja mudel MEDISANA PS 440 40544 

Toide 4,5 V , 3 x 1,5V patareiga ( AAA) 

Kaalumistäpsus 100 g (0.2 lb, 1/4lb) 

Mõõtmed 300 x 300 x 32 mm 

Kaal 1.2 kg 

Kaalumisvõime kuni 180kg/396lb/28st 

Automaatne väljalülitumine 10 sekundi möödudes 

EAN number 4015588405440 

 

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



 

 

Käesoleva juhendi ingliskeelne versioon on leitav aadressil www.medisana.com 

 
Garantii ja parandamine 
Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Kehtivad järgnevad garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 
b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud 

omakäelistest parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil 

remondiettevõttesse. 

d. Kasutades kuluvad osad, nagu patareid jne. 

5. Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi 

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


