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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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Specifikacijos

Modelis SBS-KW-3000 SBS-KW-5000

Tikslumo klasė III klasė atitinka OIML R76 III klasė atitinka OIML R76

Tara 100% F.S. 100% F.S.

Nulinis diapazonas 4% F.S. 4% F.S.

Stabilus laikas ≤ 10 sek ≤ 10 sek

Perkrova 100% F.S. + 9e 100% F.S. + 9e

Saugi apkrova 150% F.S. 150% F.S.

Didžiausia apkrova 400% F.S. 400% F.S.

Baterija 6V/4Ah švino rūgšties įkraunama 
baterija

6V/4Ah švino rūgšties įkraunama 
baterija

Kroviklis AC 230 V įvestis, DC 7.2 V / 1000 
mA išeitis

AC 230 V įvestis, DC 7.2 V / 1000 
mA išeitis

Veikimo temperatūra -10 °C ~ + 40 °C -10 °C ~ + 40 °C

Veikimo drėgmė 20 °C ≤ 90 % 20 °C ≤ 90 %

Ekranas 35 mm (1.4 colių) LED 35 mm (1.4 colių) LED

Didžiausia keliamoji galia 3.000 kg 5.000 kg

Mažiausia keliamoji galia 20 kg 40 kg

Raiška 1 kg 2 kg

Padalinimas 3.000 2.500

Išmatavimai

Modelis A B C L Svoris

SBS-KW-3000 68 mm 112 mm 40 mm 420 mm 11.0 kg

SBS-KW-5000 68 mm 112 mm 45 mm 450 mm 12.5 kg
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Ekranas ir mygtukai

Pagrindinis ekranas

Mygtukas Pavadinimas Funkcija Specifikacija

Įjungimas / išjungimas Spustelėkite 1 sekundę, 
kad įjungtumėte arba 
išjunkite svarstykles

Išeiti iš submeniu

Nunulinimas Nulinė skalė rankiniu 
būdu

Padidinti skaitmenį

Tarinimas Tara įeina / išeina Dešinysis slinkties 
skaitmuo

Užlaikymas Užrakinti / atrakinti Patvirtinti

Indikatoriai

LED Pavadinimas Reikšmė

STB. Stabilu Šviečia, kuomet svoris yra stabilus

ZERO Nulis Šviečia, kuomet svoris yra nulis

TARE Tara Šviečia, kuomet svoris nutarintas

HOLD Užlaikymas Šviečia, kuomet svarstyklės užrakintos

lb lb Šviečia, kuomet matavimo vienetas svaras

kg kg Šviečia, kuomet matavimo vienetas kilogramas

Nuotolinio valdymo pultelis
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Mygtukas Pavadinimas Mygtuko atitikmuo 
pagrindiniame 
ekrane

Funkcija Specifikacijos

Nulis Nulio skalė Padidinti vertę

Tara Tara uždėta / nuimta Dešinysis slinkties 
skaitmuo

Užlaikymas Užrakinta / atrakinta Patvirtinti

Acc Svorio kaupimas Sumažinti vertę

Del Pašalinti paskutinį 
svorį / pašalinti 
visus svorius

Kairysis slinkties 
skaitmuo

F1 Peržiūrėti sukauptą 
svorį

Įveskite dešimtainį 
tašką

F2 Įrenginio jungiklis

Išjungimas Patvirtinkite ir 
grįžkite į svėrimo 
režimą

2nd 2nd funkcija

Ekrano pranešimai normaliu naudojimu

Pranešimas Reikšmė Reikšmė

----- Aptiktas svoris

„-„ Budėjimo režimas

Setup Sąsaja Vartotojo sąsaja

Bat?? Akumuliatorius Akumuliatoriaus įkrovos lygis

P0000 Slaptažodis Slaptažodžio režimas

|end| PABAIGA Išsaugoti ir išeiti

|off| IŠJUNGIMAS Išjungti prietaisą

|over Perkrova Svorio perkrova
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|2nd| 2ND 2nd funkcija

|err| Klaida Klaidinga operacija

|acc| Kaupimas Svorio kaupimas

|del| Pašalinimas Pašalinti paskutinį svorį

|Clr| Išvalymas Pašalinti visus svorius

Naudojimas

Įjungimas/išjungimas

Spustelėkite „įjungimo/išjungimo“ mygtuką 1-ai sekundei, kad įjungti svarstykles. Svarstyklės automatiškai 
atliks inicijavimą ir įjungimo testą. Ekrane pasirodys „0.0.0.0.0” rodomas du kartus, tada 3000 | 5000 
maksimalų svorį, bei baterijos įkrovos lygį, tuomet „-----“, bei automatiškai nusinulins. 

Informacijos apie „Auto-nunulinima“ ieškokite svarstyklių techninio vadovo konfigūracijoje.

Spustelėkite „įjungimo/išjungimo“ arba „išjungimas“ mygtuką 1-ai sekundei, kad išjungti svarstykles. Ekrane 
pamačius bat90 baterijos įkrovos lygį, užrašą |off|, svarstyklės išsijungs.

Nulinimas

Spustelėkite „nunulinimas“ arba „nulis“ mygtuką, kad nunulinti. „ZERO“ lemputė pradės šviesti.

Jei uždėtas svoris yra nepastovus, juda, arba nepatenka į rankinio nulio diapazoną, ekrane pamatysite 
klaidą |err|. Informacijos apie rankinį nulinį diapazoną ieškokite svarstyklių techninės konfigūracijos vadove.

Nutarinimas

Bendrajame režime spustelėkite „tarinimas“ arba „tara“ mygtuką, kad nutarinti svorį. „TARE“ lemputė pradės 
šviesti. 

Jei apkrova juda, yra neigiama arba nepatenka į taros diapazoną, ekrane pamatysite klaidą |err|.

Tinklo režime spustelėkite „tarinimas“ arba „tara“ mygtuką, kad pašalinti tarą. „TARE“ lemputė nustos šviesti.

Užrakinti / atrakinti

Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad užrakinti ekraną. „HOLD“ lemputė pradės šviesti.
Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad atrakinti ekraną. „HOLD“ lemputė nustos šviesti.

Svorio kaupimas

Spustelėkite mygtuką „Acc“, kad pradėti kaupti esamą svorį. 

Ekrane pamatysite užrašą |acc|, kuris nurodo, jog svoris yra kaupiamas. Svarstyklės naudoja rodomą svorį, 
taigi bendrasis arba grynasis svoris pridedamas prie to paties svorio. Jei apkrova juda arba yra neigiama, 
arba anksčiau negrįžta į nulį, ekrane pamatysite klaidą |err|.

Sukaupto svorio peržiūra

Spustelėkite mygtuką „F1“, kad pereiti į sukaupto svorio peržiūrą.

Ekrane mirksės sukauptas svoris
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Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad peržiūrėti aukštą 5 skaitmenų arba žemą 5 skaitmenų skaičių. 
Spustelėkite mygtuką „įjungimas / išjungimas“, kad išeiti iš peržiūros. 

Pašalinti paskutinį svorį

Spustelėkite mygtuką „Del“, kad pašalinti paskutinį sukauptą svorį.

Ekrane pamatysite užrašą |del|, pranešantį, jog paskutinis sukauptas svoris buvo pašalintas. Funkcija 
pašalina tik paskutinį sukauptą svorį. 

Pašalinti visus svorius

Spustelėkite mygtuką „2nd“, tuomet mygtuką „Del“, kad pašalinti visus sukauptus svorius. 

Ekrane pamatysite užrašą |clr|, pranešantį, jog visi sukaupti svoriai buvo pašalinti.

Matavimo vienetų keitimas

Spustelėkite mygtuką „F2“, kad pakeisti matavimo vienetą tarp kilogramų arba svarų.

Pasirinkus atitinkamą matavimo vienetą, ekrane pamatysite savo pasirinktą matavimo vienetą paryškintą.

Vartotojo sąranka

Vartotojo sąranka leidžia koreguoti kelias svarstyklių funkcijas, kad jos būtų patogesnės vartotojo poreikiams.

 Įėjimas į vartotojo sąranką

Spustelėkite mygtuką „2nd“, tuomet mygtuką „užlaikymas“, kad pereiti į vartotojo sąranką. Ekrane pamatysite
užrašą „setup“. 

Automatinis svarstyklių išsijungimas

Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad pereiti į automatinį svarstyklių išsijungimą. Ekrane pamatysite 
užrašą „off??“. 
Spustelėkite mygtuką „nunulinimas“, tuomet mygtuką „Acc“, kad pakeisti laiką, po kurio svarstyklės 
automatiškai išsijungs.

Automatinio išsijungimo laiką galima nustatyti į: 0 (išjungta), 5 (5 min), 10 (10 min), 15 (15 min), 30 (30 
min), 60 (60 min). Pagal numatytuosius nustatymus jis nustatytas 15 min. 
Automatinio išsijungimo funkcija padidina svarstyklių baterijos veikimo laiką. Automatinis išsijungimas 
įvyksta, kuomet svarstyklėmis nėra naudojamasi – nėra uždedamas svoris. Bet koks klavišo paspaudimas 
arba judesys nunulina laikmatį. 

Ekrano apšvietimas

Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad pereiti į ekrano apšvietimo reguliavimą. Ekrane pamatysite užrašą 
„br||?“. 
Spustelėkite mygtuką „nunulinimas“, tuomet mygtuką „Acc“, kad pakeisti ekrano apšvietimo lygį.

Ekrano apšvietimas gali būti pasirinktas iš: 1(pritemdytas), 2(normalus), 3(šviesus)
Pritemdytas ekranas žymiai prailgina baterijos veikimo laiką.
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Spustelėkite mygtuką „užlaikymas“, kad išeiti iš vartotojo sąrankos. 
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