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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vămulțumim pentru achiziționarea produsului TEESA. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste
instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu ăși asumă
responsabilitatea pentru daunele cauzate demanipularea și utilizarea necorespunzătoare
a produsului.

Respectați măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați un dispozitiv electric,
inclusiv următoarele:
1. Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l

pentru consultări ulterioare.
2. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
3. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu puneți dispozitivul în apă sau alte lichide.

Protejați-l împotriva umezelii.
4. Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare în interior.
5. Dispozitivul estedoarpentruuz casnic; nupoatefiutilizat în scopmedical sau comercial.
6. Dispozitivul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de a ajunge copiii la acesta.
7. Feriți dispozitivul deumezeală, surse de căldură, luminadirectă a soarelui și temperaturi

extreme.
8. Protejați dispozitivul de presiuni mari.
9. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat de apă sau prezintă defecțiuni.
10. Nu lăsați dispozitivul să cadă.
11. Protejați dispozitivul de câmpuri magnetice puternic. Depozitarea și utilizarea înntr-

un astfel de mediu poate provoca citiri inexacte.
12. Nu supraîncărcați dispozitivul.
13. Nu folosiți dispozitivul imediat după ce a fost mutat de la rece la cald. Condensul va

duce la umiditate, care poate deteriora produsul. Înainte de utilizare, asigurați-vă că
dispozitivul a ajuns la temperaura camerei.

14. Aveți grijă ca bateria să fie introdusă corect.
15. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
16. Țineți bateriile departe de copii.
17. Ambele baterii trebuie înlocuite deodată. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
18. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.

Nu dezasamblați dispozitivul.



36 Manual de utilizare

RO

DESCRIEREA PRODUSULUI

FUNCȚIONARE

1 2

3 4 5

1.Suprafața de cântărire
2.Capac compartiment baterie
3. ButonUNIT (modificareunitatede

măsură)
4.Ecran
5.Buton pornire/tarare

Simboluri de pe afișaj

• Cântărire

• Măsurarea volumului de apă

• Măsurarea volumului de lapte

• Simbol tarare T
m

Atenție: înainte de prima utilizare, scoateți suporturile de cauciuc care fixează
platforma de cântărire.
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Cântărire

1.Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2.Apăsați butonul de pornire/oprire. Pe ecran vor fi afișate toate elementele timp de 3
secunde. Pe ecran va apărea valoarea 0. Dacă apare altă valoare, apăsați butonul de
pornire/tarare.

3.Notă: dacă temperatura ambientală semodifică cumaimult de5°C, așteptați 30deminute.
4.Apăsați butonul UNIT pentru amodifica unitatea. Apăsați și țineți apăsat butonul UNIT
pentru a comuta între unitățile metrice și imperiale.

5.Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți pe suprafața de cântărire. Greutatea va
apărea pe ecran.

6. În cazul în caregreutateaobiectului depășește intervalul de cântărire, pe ecran apare ”Err”.
7.Apăsați butonul pornire/tarare pentru a opri cântarul. Aparatul se va opri automat
după aproximativ două minute de inactivitate.

Măsurarea volumului apei/laptelui

1.Porniți cântarul și selectați modul de măsurare a apei/laptelui. Așteptați până când
afișajul se stabilizează. Puneți recipientul de măsurare pe suprafața de măsurare.

2.Apăsați butonul pornire/tarare. Pe ecran va fi afișată valoarea 0.
3.Apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea. Apăsați și țineți apăsat butonul
UNIT pentru a comuta între unitățile metrice și imperiale.

4. Introduceți apă sau lapte în recipientul demăsurare. Va fi afișat volumul lichidului din
recipientul pentru măsurare.

5.Pentruomăsurarecîtmaiexactăvă recomandămsă folosițiun recipientcâtmaiușorposibil.

Funcția TARE (tarare)

1.Porniți cântarul și așezați recipientul de măsurare gol. Așteptați până când afișajul se
stabilizează.

2.Apăsați butonul TARE. Pictograma T va fi afișată pe ecran.
3.Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți în recipientul de măsurare. Va fi afișată
greutatea obiectului din recipientul de măsurare.

4.Rețineți că, capacitatea cântarului include greutatea totală pe care o poate cântări,
deci include și greutatea recipientului de măsurare. Prin urmare, vă recomandăm să
folosiți recipiente ușoare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

• Dacă pe ecran este afișat ”Lo”, înlocuiți bateriile.
• Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
• Scoateți bateriile vechi și introduceți baterii noi, respectând polaritatea corectă.
• Închideți compartimentul pentru baterii.
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CURĂȚAREA

SPECIFICAȚII

• Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.
• Nu introduceți dispozitivul în apă sau alt lichid.
• Nu aplicați prea multă forță pe dispozitiv în timpul curățării.
• Pentru a curăța dispozitivul, utilizați un material moale și curat. Pentru a îndepărta
petele, utilizați un material textil ușor umezit. Puteți folosi și puțin săpun.

• Sarcina maxima: 5 kg
• Sarcina minima: 3 g
• Precizie: 1 g
• Unitate de masura: g, ml, fl.oz, lb:oz
• Taste functii (UNIT, tara/pornire)
• Afisaj LCD (cu lumina de fundal)
• Alimentare: 3 baterii marime AAA

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica
faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci
cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare
asupramediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate
a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati
inmod responsabil pentru a promova refolosirea resurselormateriale. Utilizatorii casnici
sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie
cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot
depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt
rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de
vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA


