
Kraninių svarstyklių BROSBERG 1T LCD

 VARTOTOJO VADOVAS

Originalios instrukcijos vertimas
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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Mygtukų reikšmės

1.1 ON/OFF mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, svarstyklės įsijungs. Įspaudus ir palaikius šį mygtuką 3-is 
sekundes, svarstyklės išsijungs.

1.2  Zero   / mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, pakabintam svoriui esant ant kablio, esamas svoris 
nusinulins (0). Spustelėjus šį mygtuką ant kablio nesant svoriui, įjungsite ekrano apšvietimą.

1.3 kg/lb mygtukas: spustelėjus šį mygtuką, pakeisite matavimo vienetus tarp kilogramo arba svaro.

Vartotojo sąranka

1. Perėjus į vartotojo sąranką, kg/lb mygtukas gali būti naudojamas pridėti/atimti skaitmenis, Zero mygtukas 
gali būti naudojamas perkelti skaitmenis, ON/OFF mygtukas gali būti naudojamas pereiti į kitą žingsnį.

2. Kalibracijos metu, jeigu nereikalingas viso diapazono, svorio, dešimtainio skaičiaus ir dalijimo verčių 
pakeitimas, pereikite į kitą žingsnį naudodami mygtuką ON/OFF.

3. Pradėti vartotojo sąranką

Nr. Paaiškinimas Ekranas Veiksmas

1 Pradžia FULL Spustelėjus Zero ir ON/OFF mygtukus vienu 
metu, pradėsite vartotojo sąranką.

2 Įveskite pilną matavimą (pvz.:
500 kg)

00000 Spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą, tuomet 
spustelėjus Zero mygtuką, kad perkelti antrąjį 
„0”, tuomet spustelėjus kg/lb mygtuką 5-is 
kartus, pakeiskite vertę į „05000”, bei 
spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.

3 LOAD Sverkite svorį.

4 Įveskite svorio vertę (pvz. 100
kg)

0000 Spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą, tuomet 
spustelėjus Zero mygtuką, kad perkelti antrąjį 
„0”, tuomet spustelėjus kg/lb mygtuką 1-ą kartą,
pakeiskite vertę į „01000”, bei spustelėkite 
ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.

5 Pasirinkite kablelio poziciją P---1 Spustelėjus kg/lb mygtuką, kad pakeisti 
dešimtųjų skaičių tikslumą nuo 0 iki 4, įprastai 
pasirinkite „1”, tai reiškia, jog dešimtasis skaičius
bus vienas, tuomet spustelėkite ON/OFF 
mygtuką, kad patvirtinti.

6 Pasirinkite svarstyklių padalijimo
vertę

d---1 Spustelėjus kg/lb mygtuką, kad pakeisti vertę į 
„1, 2, 5, 10, 20”. Įprastai pasirinkite „1”, tuomet 
spustelėkite ON/OFF mygtuką, kad patvirtinti.

7 Kalibravimas baigtas Weight of
weights

Ekrane pasirodžius sveriamam svoriui – 
kalibracija baigta.
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Darbo aplinkos sauga

• Apžiūrėkite darbo aplinką prieš kiekvieną naudojimą. Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra švari, sausa, 
tvarkinga, gerai apšviesta. Netvarkingos, blogai apšviestos darbo aplinkos gali sukelti susižeidimus 
darbo metu.

• Įsitikinkite, jog svarstyklės nesiliečia su elektros šaltiniu. Svarstyklės nėra izoliuotos, todėl tiesioginis 
kontaktas su elektros šaltiniu gali sukelti elektros smūgį.

• Įsitikinkite, jog darbo aplinkoje nėra pašalinių asmenų ar vaikų. Neleiskite vaikams liesti ar žaisti su 
svarstyklėmis.

• Atsižvelkite į visas elektros linijas, grandines, vandens vamzdžius ir kitus mechaninius pavojus jūsų 
darbo aplinkoje. Šie pavojai gali trukdyti jūsų akiratį, bei gali sukelti rimtus sužalojimus, žalą.

Svarstyklių naudojimas ir priežiūra

• Neužkabinkite ant svarstyklių kablio didesnio svorio, nei nurodytas didžiausias galimas svoris. 
• Saugokite svarstykles nuo ypatingai didelio karščio ir šalčio. Svarstyklės pagamintos naudojimui 

kambario temperatūroje.
• Nepalikite ant svarstyklių kablio užkabinto svorio ilgesnį laiko tarpą. 
• Saugokite svarstykles nuo vandens ar kitų skysčių.
• Nepadėkite svarstyklių tiesiogiai ant žemės. 
• Esant poreikiui svorį apsukti, rekomenduojama sukti ne svarstyklių korpusą, o kablį.
• Atidžiai apžiūrėkite svarstykles dėl galimų pažeidimų. Jeigu matote pažeistas dalis, nedelsiant jas 

pakeiskite. Nenaudokite svarstyklių su pažeistomis dalimis.
• Jeigu svarstyklės nebus naudojamos ilgą laiką, jas laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, saugioje 

nuo vaikų vietoje. Apžiūrėkite svarstyklių būklę prieš pradedant jas naudoti sekantį kartą.
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