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1. Nõuetekohane kasutus

Täname Teid selle seadme ostmise eest. See toiteväärtuste analüüsi kaal aitab Teil 
kindlaks teha toiduainete kõige olulisemad toiteväärtused ja koostisosad. Seade ei 
ole mõeldud kasutamiseks kaubanduslikul eesmärgil.
Teie Food Control Easy seadmesse on salvestatud 950 toiduaine toiteväärtuste ja 
koostisosade keskmised väärtused. Andmed vastavad 3. mail 1999 välja antud 
Saksamaa Riikliku Toiduainete Indeksi II versioonile ja põhinevad toitumisteadusest 
lähtuvatel kaubanduses kättesaadavatel toiduainete toiteväärtuste tabelitel.
Sisseprogrammeeritud toiteväärtused on ligikaudsed.
Kontrollige, kas kasutatavatel toiduainetel on teistsugused väärtused või esinevad 
muud asjaolud, mis võivad viidata muutustele väärtustes ja mis muudavad vajalikuks 
nende toiteväärtuste korrigeerimise. Vastasel korral võib see põhjustada tervise
kahjustusi või eluohtlikku väärtoitumust.
Palun lugege see kasutusjuhend ja eriti ohutusteave läbi ja järgige hooldusjuhiseid, 
et te võiksite oma toiteväärtuste analüüsi kaalu kasutamisest pikka aega rõõmu 
tunda.
Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Täiendavat teavet leiate meie kodulehelt: www.soehnle.com.
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2. Ohutusteave

Oht
•	 Ärge	kunagi	visake	kasutataud	patareisid	tulle.	Plahvatusoht!
•	 Ärge	kunagi	lühistage	patareisid!

Hoiatus
•	 Enne	oma	kaalu	langetama	asumist	pidage	nõu	arsti	või	toitumisspetsialistiga.
•	 Mittenõuetekohase	kasutamise	või	ebaõigete	sisestusandmete	puhul	võib	seade	

anda tulemusi, mis eridieeti pidavate inimeste puhul võivad viia väärtoitumuse 
ja/või tervisekahjustusteni.

•	 Hoidke	seade	väljaspool	laste	käeulatust.
•	 Veenduge,	et	kasutate	õiget	tüüpi	patareisid.	Sisestage	patareid	nii,	et	poolused	

on ettenähtud suunas. Kasutage patareide vahetamisel alati uusi patareisid 
ja ärge kunagi kasutage patareisid, millel on nähtavad kahjustused – selle taga
järjeks võib olla ülekuumenemine või plahvatused.

•	 Hoidke	patareisid	alati	lastele	kättesaamatus	kohas.

Tähelepanu
•	 Seda	seadet	ei	tohi	osadeks	lahti	võtta,	parandada	ega	ümber	ehitada.
•	 Patareid	sisaldavad	kemikaale.	Patareide	lekkimine	võib	põhjustada	esemete	

kahjustusi või kehavigastusi. Patarei happe silma sattumisel loputage silm 
kohe rohke veega ja konsulteerige arstiga.

•	 Kui	Te	seadet	pikemat	aega	ei	kasuta,	eemaldage	sellest	patareid.

Märkused
•	 Tulemused	võivad	olla	ebatäpsed:

– mobiiltelefonide läheduses;
– küttekehade läheduses või kõikuva temperatuuriga paikades;
– suure õhuniiskusega paikades;
– paikades, mida mõjutavad vibratsioonid või löögid;
– ebatasastel pindadel.

•	 Ärge	kunagi	jätke	seadet	otsese	päikesekiirguse	kätte.
•	 Kasutage	kaalumispinda	ainult	kaalumiseks.	Ärge	jätke	esemeid	pärast	kaalumist	

kaalumispinnale,	sest	see	võib	seadme	töös	rikkeid	põhjustada!
•	 Kõrvaldage	tühjad	patareid	kasutusest	vastavalt	Teie	riigis	kehtivatele 

määrustele.
•	 Puhastage	seadme	osi	ainult	niiske	lapi	ja	vajaduse	korral	õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Söövitavad või abrasiivsed puhastusvahendid kahjustavad 
seadet.

•	 Kaal	ei	ole	veetihe	ja	seda	ei	tohi	kunagi	vette	kasta	või	nõudepesumasinas 
pesta.
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3. Näidik ja juhtimiselemendid

Näidik
1. Ühikud
2. Kaalu/mahu näit
3. Patareivahetuse indikaator
4. Mälu täituvuse indikaator
5. Summamälu indikaator
6. Salvestatud üksikud 

kaalumistulemused
7. Valmisoleku indikaator

8. Toiduaine kood
9. Kaltsiumisisalduse näit
10. Süsivesikute sisalduse näit
11. Valgusisalduse näit
12. Kolesteroolisisalduse näit
13. Kiudainesisalduse näit
14. Rasvasisalduse näit
15. Kalorisisalduse näit

Juhtnupud
16. Toitenupp ON/OFF
17. Toiduaine koodi / mälu tühjendamise nupp
18. Tareerimisnupp
19. Ühiku valik: g / lb:oz (nael:unts) / ml / fl.oz. (vedelikuunts)
20. Summamälu
21. Andmete mällu salvestamine
22. Numbrinupud
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4. Kasutuselevõtt

1. Sisestage patareid (3 × 1,5 V, mõõt AAA).
2. Asetage kaal kindlale tasapinnale.

 Kaal on nüüd kasutusvalmis.

5. Kaalumine

1. Sisselülitamiseks vajutage toitenupule ON/OFF.
2. Oodake, kuni kuvatakse „0”. Kui „0” ei kuvata, vajutage nupule TARE.
3. Vajaduse korral valige nupu  abil soovitud kaalu või mahuühik. Teatud

toiduaineid ei ole võimalik kuvada mahus.
Sel juhul näidatakse kuvaril „0” ml/fl:oz.

4. Nüüd võite alustada kaalumisega. Asetage kaalutav toit kaalule ja lugege näit.

Kui kaalul on raskus, kuid kaalumist ei toimu, lülitub seade 8 minuti möödumisel 
automaatselt välja (umbes 4 minuti pärast, kui kaalule ei ole midagi asetatud).  
Kaalu saab käsitsi välja lülitada toitenupu ON/OFF abil (hoidke 2 sekundit all). 
Kui toiduaine on valitud, jääb see valik aktiivseks isegi kui kaal välja lülitatakse.

Sensornupud
Valiku kinnitamiseks piisab sensornupu kergest puudutamisest.
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6. Tareerimise ja kaalu lisamise funktsioon

1. Pärast anuma asetamist kaalule võite kaalu näidu tareerida, kasutades selleks 
nuppu TARE. Kui seejärel asetada kaalutav toiduaine kaalul olevasse anumasse, 
näitab kuvar ainult toiduaine kaalu.

2. Kui ühes anumas on vaja kaaluda mitut toiduainet, peab erinevate koostisosade 
kaalumise vahel vajutama nuppu TARE, nii et iga kord enne järgmise koostisosa 
lisamist näitaks kuvar „0”.

3. Kui pärast viimase koostisosa kaalumist vajutada uuesti nupule TARE ja anum 
kaalult võtta, näitab kuvar miinusmärgiga kogukaalu (koos anumaga).

4. Palun ärge unustage, et jääk, kasutatav ja maksimaalne kandevõime vähenevad 
massi võrra, mis tareerimisel maha arvati.

7. Toiteväärtuste määramine

Soehnle Food Control Easy mällu on salvestatud 950 levinumat toiduainet koos 
nende toiteväärtustega.
Toiduaine kaalu ja toiteväärtuse kuvamiseks ning tulemuse summamällu üleviimiseks 
tuleb toiduainete tabelis oleva toiduaine kood numbrinuppude abil kaalul vastavasse 
kohta sisestada.
Siis kuvavatakse toiteväärtuste näiduväljadel sisestatud koodile vastava toiduaine 
väärtused.
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Näiteks kui on tegemist 250 g võiga:

1. Kcal kilokaloreid 1852,5
2. Ca kaltsiumi 33 mg
3. Prot valke 1,68 g
4. Fat rasvu 208,0 g
5. Carb süsivesikuid 1,50 g
6. Chol kolesterooli 600 mg
7. Fibre kiudaineid 0,00 g

Sisestatud toiduaine koodi võib kustutada kasutades 
nuppu CLR/MC.

8. Toiteväärtuste määramise alused

Teie Food Control Easy sisaldab 950 toiduaine toiteväärtuste ja koostisosade 
keskmisi väärtusi. Andmed vastavad 3. mail 1999 välja antud Saksamaa Riikliku 
Toiduainete Indeksi II versioonile ja põhinevad toitumisteadusest lähtuvatel 
kaubanduses kättesaadavatel toiduainete toiteväärtuste tabelitel.

See info on tähtis inimeste jaoks, kes peavad tervise tõttu järgima kindlaksmäära
tud piiranguid (nt süsivesikud diabeetikute puhul). Peale selle on toidu koostisosad 
tähtsad ka inimeste jaoks, kes soovivad tasakaalustatult toituda (nt dieedi puhul, 
mille eesmärgiks on kaalu alandamine).

9. Mälufunktsioonid

Selleks, et määrata igapäevased kalorihulgad või mõnes kindlas toidus sisalduvate 
kalorite hulk, saab Soehnle Food Control Easy määratud väärtused (kaalu ja kõik 
toiteväärtused) lisada summamällu.

1. Kasutage nuppu M+, et lisada summamällu kuni 99 kaalumistulemust.
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2. Kuvarile ilmub „M” juba salvestatud mõõtmistulemuste arvuga. Tulemused 
jäävad mällu isegi pärast kaalu välja lülitamist.

3. Kui summamällu on salvestatud rohkem kui 99 mõõtmistulemust, hakkab 
vilkuma „99”.

4. Kasutage nuppu MR, et kuvada salvestatud mõõtmistulemuste arvu.

Veenduge, et Teie kaal on valmisolekurežiimis (vajutage vajaduse korral 
nupule ) ja kuvatakse „WT”.

Summa sümbol „Σ” näitab, et kuvatakse summamällu salvestatud väärtusi.

Märkus: summamälu kuvab ainult toiteväärtusi, mitte kogukaalu.

5. Summamälu tühjendamiseks vajutage nupule CLR/MC.

10. Sõnumid

1. Patareid on tühjad. Sisestage uued patareid.

2. Ülekoormus. Kaalu maksimaalne koormus on 5000 g/ml.

11. Tehnilised andmed

Kaalumisvahemik: 0–5000 g, 0–11 lb, 0–5000 ml
Mõõtühik: 1 g, 0,1 untsi, 1 ml
Patareid: 3 × 1,5 V AAA



9

12. Patareide kasutusest kõrvaldamine

Ärge	visake	kasutatud	patareisid	tavaliste	olmejäätmete	hulka.	Tarbijana	olete	Te	
kohustatud kasutatud patareid tagastama. Kasutatud patareid võite viia vastavasse 
kogumispunkti või kohta, kus sama tüüpi patareisid müüakse.

Märkus
Järgmiste sümbolite järgi on võimalik tuvastada, millised patareid sisaldavad 
kahjulikke aineid:

Pb – patarei sisaldab pliid.
Cd – patarei sisaldab kaadmiumi.
Hg – patarei sisaldab elavhõbedat.

13. Kaalu kasutusest kõrvaldamine

See märgis seadmel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi kasutu
sest kõrvaldamisel visata tavaliste olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia 
elektri ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Lisateavet saate oma 
kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetest või kauplusest, kust 
te seadme ostsite.

14. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga teatab Soehnle, et see seade vastab direktiivi 2004/108/EÜ põhinõue
tele ning teistele määrusest tulenevatele nõuetele.

Seadmel on direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele vastav kaitse elektromagnetiliste häire
te vastu.

Märkus: mõõtmistulemusi võivad mõjutada äärmuslikud elektromagnetilised mõju
rid, nt kui kasutate seadme vahetus läheduses raadiosaatjat. Pärast segava mõjuri 
kõrvaldamist töötab seade jälle häireteta. Siiski võib olla vajalik seade välja ja see
järel uuesti sisse lülitada.
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15. Klienditeenindus

Küsimuste ja kommentaaride korral võtke palun ühendust klienditeenindusega:

Saksamaa, tel: (08 00) 534 3434

Rahvusvaheline tel: 0049 2604 9770

E–R 9.00–12.00

SOEHNLE kodulehel www.soehnle.com leiate „Service > International Contacts” 
(„Teenindus > Rahvusvahelised kontaktid”) valiku alt oma asukohariigi Soehnle 
esindaja kontaktandmed.

16. Garantii

Soehnle garanteerib, et kõik materjali või tootmisvigadest tulenevad rikked 
kõrvaldatakse parandustööde või ümbervahetusega 3 aasta jooksul alates 
ostukuupäevast. Seadet ostes paluge müüjal täita ja tembeldada garantiikaart. 
Garantiinõude korral palun viige seadme müüjale kaal, garantiikaart ja ostutšekk.

Garantiikaart

Perekonnanimi, eesnimi

Tänav

Sihtnumber, linn/asula

Ostukuupäev

Nõude põhjus

Müüja


