
 

 

VANNITOAKAAL 

 PS470 (40547) 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

SEADME OSAD 

1 Patareiõõnsus 

2 Kaaluühikute vahetamise nupp 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui 

seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

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

• Kaalu ei või asetada ebatasasele / ebakindlale aluspinnale.  

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

servadele.  

• 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. See pole ametlikuks kasutamiseks nõutava 

täpsusega kalibreeritav. 

• Ärge kasutage seadet äärmuslikes temperatuurides ega niisketes oludes.  

• Hoidke seadet märjaks saamast.  

• Ärge hoidke seadet otseses päikesevalguses.  

• Ärge kasutage seadet kohtades, kus on tugev elektromagnetväli.  

• Kaalumisvõimsus on kuni 250kg/550lb/39st6lb. Ärge koormake kaalu üle – kahjustuste oht 

seadmele! 



 

 

• Käsitsege kaalu hoolikalt. Vältige lööke seadmele või vibratsiooni. Ärge pillake seadet maha, 

ärge pillake midagi seadme peale.  

• Seadme purunemisel on oht vigastada end klaasikildudega.  

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

volitatud remondiettevõttes.  

• 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. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida ega ilma täisealise isiku juhendamiseta puhastada. 

 

PATAREIDE OHUTUS 

Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Tühjenevad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta, vastasel 

juhul võib tekkida patarei lekkimise oht. Lekke korral kindlustage, et patareivedelik 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 patarei sisestamisel selle poolsust. Hoidke patareiõõnsuse kaas hoolikalt 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. 

 

TÄNAME, ET OLETE OSTNUD SELLE TOOTE! Olete soetanud kvaliteettoote Medisana PS470. Palun 

lugege juhendit ja järgige seadme kasutamise juhiseid. 

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: 

1 Medisana vannitoakaal PS470 

1 patarei 3 V (CR2032) 

1 kasutusjuhend 

 

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

defekti või transpordivigastuse leidmisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga.  

Usaldusväärne kaalumistulemus 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. 

 

KASUTAMINE 

Isoleeriv kiletükk, mis eraldab patareid klemmidest, tuleb enne kaalu kasutuselevõtmist ära 

tõmmata.  

Kui ekraanile ilmub sümbol Lo või ekraan ei sütti kaalule astumisel üldse, siis on patarei tühi ja tuleb 

vahetada uue samasuguse vastu. Palun järgige patarei sisestamisel õiget polaarsust (plusspool üles). 

 



 

 

ÜHIKUTE VAHETAMINE 

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

võimalik vahetada kaaluühikuid (kg/ lb). 

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 on automaatselt välja lülitunud, on see uuesti valmis pealeastumisel 

sisse lülituma. Alglülitamist pole vaja teha, kui kaalu pole liigutatud. 

Astuge kaalule ja seiske liikumatult. Kaal lülitub automaatselt sisse. Kehakaalu kuvatakse ekraanil. 

Astuge kaalult maha. Seade lülitub ise välja u. 10 sekundi pärast, kui ühtki toimingut sellega enam ei 

tehta. 

 

VEATEATED EKRAANIL 

LO – patarei on tühi ja vajab vahetamist. 

ERR - kaal on üle koormatud. 

 

HOOLDUS 

Eemaldage patareid enne seadme puhastamist. Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega 

tugeva harjaga. Puhastage kaalu pind pehme niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks 

abrasiivaineid ega alkoholi. Seadme sisemusse ei tohi lasta sattuda mingeid vedelikke. Ärge kastke 

seadet vette. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui see on põhjalikult 

kuivanud. Ärge jätke seadet niiskuse ega otsese päikesevalguse kätte. Eemaldage patarei seadme 

seest, kui seadet ei kasutata kaua. Seismajäänud patareid võivad hakata lekkima. 

 

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. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel MEDISANA PS 470 

Toide 1 x 3V patareiga, tüüp CR2032. 

Kaalumistäpsus 100g (0,2 lb) 

Mõõtmed umbes 340 x 340 x 25 mm 

Kaal u. 2 kg 

Kaalumisvõime kuni 250kg/550lb/39st6lb 

Automaatne väljalülitumine umbes 10 sekundi möödudes. 
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