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Tekniske data
}> Kapasitet 180 kg (396Ib/28st)
}> Minimum 2kg ( 4,4Ib)
}> Velg mellom kg /Ib / St
}> Intervall100g / 0,2 lb
}> Må ikke brukes i kuldegrader eller over 40

varmegrader.
» Batterier: 3 stk AAA for vekten

og 1 stk AA for klokken

lruksornråde
}> Dette er en personvekt, kun for bruk i det

private hushold.
);> Ikke godkjent for bruk i kjøp og salg.

orsiktig med
~ Sett ikke vekten i nærheten av varme

kilder.
}> Sett ikke vekten i rom med høy

luftfuktighet.
;- Pass på at det ikke er vann ved vekten,

slik at ingen sklir.

srnrne i gang
~ Sett i batteriene i batterirommet under.
}> Sett ønsket målenhet, kg etc, ved hjelp av

knappen under vekten.
~ Sett vekten på et rett underlag.

uke vekten
}> Trykk foten lett i senter av vekten,

til "CAL" vises i displayet.
}> Når" 0.0" vises i displayet, gå da på

vekten. Stå stille.
}> Du vil se bevegelse i displayet, vekt

verdien øker, inntil den står stille. Da kan
du se riktio vekt.

I Display symboler

o-Ld Vises dette symbolet, betyr
det at maks vekt er oversteget.

Lo Bytt batterier.

E rr Gå av vekten, vent noen
sekunder for så å prøve igjen.

I Bytte batteri ..
~ Ta av batteri deksel pa undersiden av

vekten.
~ Bytt ut alle batteriene med nye. Sjekk at

polene settes riktig.
);> Sett på lokket igjen.

I Bruk og lagring
}> Vær oppmerksom på at ulike vekter kan

vise litt ulikt.
);> Ta ut batteriene om vekten ikke skill

brukes på en stund.
}> Bruk av andre elektroniske redskaper i

nærheten av vekten, kan påvirke
resultatet.

I Rengjøring . ..
);> Bruk en myk, fuktig klut til å reinqrøre

vekten med.

I Klokke instruksjon
);> Sett i et AA batteri i klokkedelen.
}> Still tiden ved å vri knappen på

klokkedelen.
}> Bytt batteri en gang i året.
);> Fjern batteriet om ikke klokken skall

brukes på en stund.
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