ВАГИ ПОБУТОВІ
SCE315C, SCE315O, SCE315S

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за придбання даного виробу.
Щоб забезпечити його ефективне використання, рекомендуємо уважно та повністю
прочитати цю інструкцію.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МІРИ БЕЗПЕКИ
• Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломок під час
користування. Невірне використання може призвести до поломки виробу.
• Використовувати тільки у побуті. Прилад не призначений для виробничого і торгівельного використання.
• Не змащуйте внутрішнього механізму вагів.
• Не задавайте вагам ударних навантажень.
• Не перенавантажуйте ваги.
• Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному обладнанні.
• Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у
кімнаті не менше 2 годин.
• Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції
виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
• Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеженими
фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків
безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною
за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під
наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Максимальна вага: 150 кг/330 lb
Мінімальна вага: 2 кг/4,4 lb/0,3 st Градуювання:
0,1 кг/0,2 lb
Одиниці вимірювання: kg (кг)/ lb (фунт)/ st (стоун)
Індикатор низького заряду батареї: LO
Індикатор помилки: Err
Індикатор перевантаження: EEEE
Функція швидкого увімкнення
Робоча температура: 5-40°C
ВИКОРИСТАННЯ
Встановіть одну батарею типу CR 2032 у батарейний відсік на нижньому боці вагів. Оберіть та встановіть бажану
систему вимірювання.
Розташуйте ваги на рівній твердій поверхні.
Станьте на ваги, і вони автоматично увімкнуться.
Через декілька секунд вашу вагу буде визначено та відображено на екрані.
Після того, як ви зійшли з вагів після зважування, пристрій автоматично вимкнеться через декілька секунд.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Чищення: протирайте ваги вологою тканиною, якщо необхідно – з невеликою кількістю миючого засобу. Не
використовуйте абразивні і агресивні засоби для чищення. Ніколи не занурюйте пристрій у воду и не мийте у
проточній воді.
Бережіть пристрій від ударів, вологості, пилу, різкої зміни температури, впливу хімічних речовин,
електромагнітного поля, джерел тепла.
Ніколи не ставайте на край вагів однією ногою, щоб не перевернути їх.
Уникайте м’яких поверхонь (наприклад, килимів), інакше результати вимірювання можуть бути недостовірними.
Ховайте пакувальний матеріал від дітей!
Цей пристрій призначено виключно для побутового використання, його не слід використовувати у медичних та
комерційних цілях.
Перш ніж припустити несправність вагів, будь ласка, перевірте заряд батареї та замініть її у разі необхідності.
ПІКЛУВАННЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ
• Утилізуйте прилад згідно з місцевим законодавством.
• Ніколи не викидайте прилад або батареї у сміттєвий бак. Батареї не можна змішувати із звичайними
побутовими відходами, утилізуйте їх окремо.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ:
1. Повідомлення «EEEE» на дисплеї - Вага перевищує максимальну потужність 150 кг / 330 lbs / 23.6 st.
Це повідомлення означає, що потрібно зійти з вагів негайно, інакше вони будуть пошкоджені.
2. Повідомлення «LO» на дисплеї - Низький рівень заряду батарейки.
Це повідомлення означає, що потрібно замінити батарейку.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання
до відповідного пункту збору відходів.

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ
SCE315C, SCE315O, SCE315S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за покупку данного изделия.
Чтобы обеспечить его эффективное использование. рекомендуем внимательно и
полностью прочесть прилагаемую инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при
использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
• Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового
применения.
• Не смазывайте внутренний механизм весов.
• Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
• Не перегружайте весы.
• Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные
изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и
функциональность.
• Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе малолетними детьми) с
ограниченными физическими, умственными или психическими возможностями или с недостатком опыта и
знаний, за исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала,
или когда лицом, отвечающим за их безопасность, предоставлено необходимые инструкции по пользованию
прибором. Малолетние дети должны быть под наблюдением уполномоченного персонала, чтобы исключить их
игру с прибором.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимально допустимый вес: 150кг/330 lb
Минимальный вес: 2 кг/4,4 lb/0,3 st
Градуировка: 0,1 кг/0,2 lb
Единицы измерения: kg (кг)/ lb (фунт)/ st (стоун)
Индикатор низкого заряда батареи: LO
Индикатор ошибки: Err
Индикатор перегруза: EEEE
Функция быстрого включения
Рабочая температура: 5-40°C
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Установите одну батарею типа CR 2032 в батарейный отсек на нижней стороне весов. Выберите и установите систему
измерения.
Установите весы на ровной твердой поверхности.
Станьте на весы, и они автоматически включатся.
Через несколько секунд ваш вес будет определен и отобразится на экране.
После того, как вы сошли с весов после взвешивания, устройство автоматически выключится через пару секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Чистка: протирайте весы влажной тканью, при необходимости – с небольшим количеством моющего средства.
Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства. Никогда не погружайте прибор в воду и не
полощите в проточной воде.
Берегите прибор от ударов, влажности, пыли, резких изменений температуры, влияния химических веществ,
электромагнитного поля и источников тепла.
Никогда не ступайте на край весов одной ногой, чтобы не перевернуть их.
Избегайте мягких поверхностей (например, ковров), в противном случае измерения могут быть недостоверными.
Прячьте упаковочный материал от детей!
Это устройство предназначено только для бытового использования, и не должно использоваться в медицинских
и коммерческих целях.
Прежде чем предположить поломку весов, пожалуйста, проверьте заряд батареи и замените ее в случае
необходимости.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
• Утилизируйте прибор согласно местному законодательству.
• Никогда не выкидывайте прибор или батареи в мусорный бак. Батареи нельзя смешивать с обычными
бытовыми отходами, утилизируйте их отдельно.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
1. Сообщение «EEEE» на дисплее - Вес превышает максимальную мощность 150 кг / 330 lbs / 23.6 st.
Это сообщение означает, что нужно сойти с весов немедленно, иначе они будут повреждены.
2. Сообщение «LO» на дисплее - низкий уровень заряда батарейки.
Это сообщение означает, что нужно заменить батарейку.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Пожалуйста, всегда соблюдайте правило: передавайте неработающее электрическое
оборудование
в соответствующий пункт сбора отходов.

