
Paristojen asennus
 Sijoita yksi 9 voltin alkaliparisto 
 vaa`an pohjassa olevaan koteloon.
 Jos näyttöön ilmestyy bAtt 
 on paristo vaihdettava.
 Jos näyttöön ilmestyy Err on vaaka  
 ylikuormitettu.

Mittayksikön valinta
 Paina ON/TARE näppäintä ja  
 näyttöön ilmestyy ensin 88.88 ja  
 tämän jälkeen 0.00.
 Vaaka aloittaa automaattisesti kiloilla  
 ja näyttöön ilmestyy ensin ”KG”.
 Paina lb/kg näppäintä halutessasi  
 vaihtaa painoyksikköä (Punta) ja  
 näyttöön ilmestyy ”LB”.
 Paina uudelleen näppäintä palataksesi  
 kiloihin (kg)

  

Tekniset tiedot:    Punnituskyky 40 kg / 88 lbs     Vähimmäispaino 100 g / 0.2 lb      Tarkkuus 10 g / 0,02 lb 

OPEN

Tare toiminta
 Tare toiminta mahdollistaa kohteen punnituksen  
 ja kohteen ollessa vaa`alla saada näyttöön  
 uudelleen 0.00.ja punnita seuraava kohde.  
 Kun ensimäinen kohde on punnittu ja paino  
 on  näytössä, paina ON/TARE   
 näppäintä.Näyttöön ilmestyy tArE ja tämän  
 jälkeen 0.00.
 Voit nyt jatkaa punnitsemalla seuraavan  
 kohteen.
 Tämä toiminta on mahdollista useamman  
 keran. 

Punnitus
 Paina ON/TARE näppäintä ja näyttöön ilmestyy  
 ensin 88.88 ja tämän jälkeen 0.00.
 Aseta punnittava paketti/kohde vaa`alle
 Näyttöön ilmestyy paino.
 Virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin  
 kuluttua.

Punnitus käyttäen Punta yksikköä
Koska vaaka aloittaa automaattisesti yksikössä “KG”,
on kaksi mahdollisuutta vaihtaa yksikköön ”LB”
 1. Ensin yksikön vaihto ja sen jälkeen punnitus
 2. Punnittuasi kohteen kiloissa, paina kerran 
 lb/kg näppäintä ja näyttöön ilmestyy paino   
 punnissa.

KÄYTTÖOHJEET PAKETTIVAA´ALLE 8006 GR

TAKUU
Tarkasta ennen vaa'an palauttamista, että olet noudattanut tarkasti yllä olevia ohjeita.
Takuu on 5 vuotta (ostopäivästä laskien). Takuu kattaa kaikkien vikojen maksuttoman 
korjauksen ja meidän viallisiksi toteamiemme osien vaihdon. Takuu ei kata vaa'an 
väärästä käytöstä johtuvia vaurioita. Saadaksesi takuuhyvityksen vie viallinen vaaka 
ostopaikkaan ja ota mukaasi jälleenmyyjän leimalla ja allekirjoituksella varustettu 
takuutodistus. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

YHDENMUKALSUUS
Tämä vaaka täyttää kaikki vaaralliselta säteilyltä ja sen aiheuttamilta häiriöiltä suojaamista 
koskevat vaatimukset (EEC-direktiivin 89/336 mukaisesti). Jos häiriöitä syntyy punnitessasi 
lähellä voimakasta sähkömagneettista kenttää (langattomat puhelimet, lähetyslaitteet jne.), 
siirrä pois vaaka magneettikentästä tai kytke häiriöitä aiheuttava laite päältä ja suorita 
punnitus uudelleen.

JÄTTEIDEN TALTEENOTTO 2002/96/CE
Tämä tuote luokitellaan sähkö ja elektroniikka valmisteisiin , joka käsittää tuotteet jotka voivat 
sisältää ihmisille tai ympäristölle vaarallisia aineita.
Rastilla varustettu jätetynnyri- tunnusmerkki edellyttää EU- säännön (2002/96/CE) ankaraa 
noudattamista.Kuluttajan tulee romuttaessa joko jättää tuote takaisin samankaltaisten tuotteiden 
myyntipisteeseen tai sopivalle kierrätysasemalle.Tuotteet  romutetaan täten ympäristösuojelun 
edellyttämällä tavalla. Selektiivinen hyödyntäminen vähentää jäte määriä ja käsittelee mahdolli-
set myrkylliset  tuotteet asianomaisella tavalla. Valikoiva talteenotto pienentää elektroniikka 
jätteiden ympäristölle aiheuttamaa rasitusta.(WEEE- ohje).  Lisätietoa jätteiden käsittelystä saat 
paikalliselta kierrätysasemalta.

Takuu  Todistus
5 vuoden takuu

Myyntipäivä - 

Myyntipaikka - 
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