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SAUGA IR NUSTATYMAS_____________________
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite jo naudojimo instrukciją!
Vadovaukitės visais saugos nurodymais, kad
išvengtumėte žalos dėl netinkamo naudojimo!
Naudojimo instrukcijos neišmeskite, nes jos
gali prireikti ateityje. Jeigu šis prietaisas
būtų perduotas trečiajai šaliai, tuomet kartu
su prietaisu reikia atiduoti ir šią naudojimo
instrukciją.
■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją
paskirtį, t. y. kūno svoriui matuoti.
■ Nenaudokite šio prietaiso ant kilimo arba
kilimėlio.
■ Prietaisą visada dėkite ant lygių, kietų grindų.
Tuomet matavimai bus tikslūs.
■ Nestokite ant prietaiso šlapiomis pėdomis
arba jeigu bambukinis paviršius yra drėgnas
arba šlapias.
■ Visada būtinai įsitikinkite, ar prietaisas
neapvirs, nes galite susižeisti.
■ Prietaiso niekada nenaudokite atvirame ore.
■ Nebenaudokite prietaiso, jeigu jis pradeda
veikti netinkamai.
■ Nebenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo
numestas arba jeigu paviršius yra įtrūkęs arba
suskilęs.
■ Nedėkite jokių daiktų ant stiklo paviršiaus.
■ Niekada neužšokite ir nenušokite nuo
prietaiso.
■ Jeigu prietaisas naudojamas vonioje,
saugokite jį nuo vandens.
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Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8
metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių,
jutiminių arba protinių negalių arba patirties
bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir
vartotojui privalomų techninės priežiūros
darbų.
Niekada nenaudokite šio prietaiso, jeigu jis
yra regimai pažeistas.
Mūsų „GRUNDIG“ buitiniai prietaisai atitinka
galiojančius saugos standartus, todėl, jeigu
prietaisas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti
pardavėjas, techninio aptarnavimo centro
atstovas arba kitas kvalifikuotas ir įgaliotasis
meistras, kad būtų išvengta bet kokių pavojų.
Klaidingi arba netinkami remonto darbai gali
kelti pavojų ir riziką vartotojui.
Jokiais būdais neardykite prietaiso.
Garantinės pretenzijos dėl patirtos žalos
negalioja, jeigu prietaisas naudojamas
netinkamai.
Kaip valyti prietaisą, skaitykite skyriuje
„Valymas ir priežiūra“. Nuvalę prietaisą,
nusausinkite jį.
Niekada nenaudokite šio prietaiso šalia
įkaitusių paviršių, pavyzdžiui, dujinio šildytuvo,
elektrinės viryklės arba veikiančios orkaitės.
Niekada nenaudokite šio prietaiso ten, kur
netoliese yra sprogių arba degių medžiagų.
Nepridėkite į prietaisą per daug skalbinių.
Jeigu šis prietaisas imtų veikti netinkamai,
pabandykite jį atitaisyti, trumpam išimdami
jo maitinimo elementus arba juos pakeisdami
naujais.

Nemerkite šio prietaiso į vandenį arba kitus
skysčius; nekiškite jo po tekančiu vandeniu.
Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės
spindulių, aukštos temperatūros arba
nuolatinės didelės drėgmės.
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Naudokite tik kokybiškus maitinimo
elementus. Nekokybiški maitinimo elementai
gali ištekėti ir sugadinti prietaisą.
Esant ekstremalioms sąlygoms, pavyzdžiui,
labai karštai ir drėgnai aplinkai, arba šį
prietaisą naudojant netinkamai, maitinimo
elementai gali ištekėti ir sąlygoti sužeidimą.
Jeigu maitinimo elementai ištekėtų, išimkite
juos, naudodami skudurėlį, ir išmeskite
juos, vadovaudamiesi galiojančiais teisės
aktais. Stenkitės, kad maitinimo elementų
rūgšties nepakliūtų ant odos ir akių. Jeigu
maitinimo elementų rūgšties patektų į akis,
nedelsdami praskalaukite jas dideliu kiekiu
vandens ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Jeigu
maitinimo elementų rūgšties patektų ant odos,
nedelsdami nuplaukite tą vietą dideliu kiekiu
vandens ir muilu.
Maitinimo elementai gali būti kenksmingi,
jeigu juos prarysite. Maitinimo elementus
ir prietaisą visada laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo
elementą, kreipkitės pagalbos į medikus.
Maitinimo elementų niekada negalima krauti
arba pakartotinai kokiu nors būdu aktyvinti; jų
negalima mesti į laužą. Saugokite maitinimo
elementus nuo vandens.
Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, išimkite
iš jo maitinimo elementus. Jeigu jie ištekėtų,
prietaisas gali būti sugadintas.
Jeigu svarstyklės veikia netinkamai, pakeiskite
visus maitinimo elementus.
Maitinimo elementų negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis! Senus maitinimo
elementus išmeskite taip, kad nedarytumėte
žalos gamtai, ir vadovaudamiesi galiojančiais
teisės aktais.
Niekada nenaudokite senų ir naujų, o taip
pat skirtingų rūšių maitinimo elementų vienu
metu.
Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo
maitinimo elementus.
Įdėdami maitinimo elementus, atkreipkite
dėmesį į poliškumo žymas, esančias maitinimo
elementų skyriuje. Nesujunkite maitinimo
elementų gnybtų trumpuoju jungimu.
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Pabaigus matavimą, praėjus maždaug 10
sekundėms, svarstyklės automatiškai išsijungia.
Maitinimo elementų energijai beveik išsekus,
ekranėlyje rodomas įspėjimas „ Lo“. Pakeiskite
senus maitinimo elementus naujais.

Dėmesio
■ Modelis PS 4110 skirtas jūsų gerai
savijautai palaikyti. Tai nėra medicininis
gaminys. Negalima teikti jokių medicininių
rekomendacijų, remiantis jų naudojimu arba
rodomais rezultatais.
■ Šiame gaminyje panaudoti sudėtingi
algoritmai. Dėl šių algoritmų, šalia prietaiso
kilus išorinių elektromagnetinių trukdžių,
pastarieji gali paveikti prietaiso rodmenis.
Tokiais atvejais pirmiausiai pašalinkite
elektromagnetinių trukdžių šaltinį ir
pakartokite matavimą. Esant itin stipriems
elektromagnetiniams trukdžiams, prietaisas
pats save apsaugo ir ima veikti apsauginiu
režimu. Norėdami, kad prietaisas vėl veiktų
įprastu režimu, pašalinę trukdžių šaltinį,
ištraukite ir vėl įdėkite jo maitinimo elementą.

VIENU ŽVILGTELĖJIMU_ _____________________
Gerb. Pirkėjau,
Sveikiname įsigijus naujas skaitmenines
GRUNDIG vonios svarstykles PS 4110.
Atidžiai perskaitykite šias pastabas vartotojui,
kad galėtumėte daugelį metų mėgautis šiuo
kokybišku GRUNDIG gaminiu.
Atsakingas požiūris!
Bendrovė GRUNDIG susitelkia
ties sutartimis apibrėžtomis
socialinio darbo sąlygomis ir
neprastais atlyginimais tiek
bendrovės darbuotojams, tiek ir
tiekėjams; jai taip pat labai svarbu
efektyviai naudoti žaliavas bei nuolat, kasmet
keliomis plastiko tonomis, mažinti atliekų kiekį, o
taip pat užtikrinti, kad visus priedus galima būtų
įsigyti bent dar 5 metus.
Kad ateitis būtų verta gyventi.
Kad būtų užtikrintas geras pagrindas. Grundig.

Valdikliai ir dalys
Žr. 3 psl. esantį paveikslėlį.

Viršuje
A
B

Bambuko medienos paviršius
Skystųjų kristalų ekranėlis (LCD)

Apačioje
C
D
E

Jutikliai su neslidžiais stovais
Jungiklis metrinei arba D. Britanijos matų
sistemai (kg/lb/st) pasirinkti
Maitinimo elementų skyriaus dangtelis.
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Pasiruošimas
Maitinimo elementų
įdėjimas / keitimas
Šiame prietaise naudojami keturi 1,5 V
maitinimo elementai (AAA/UM4/R03). Visada
keiskite visus maitinimo elementus vienu metu.
1 Atidarykite maitinimo elementų skyriaus
dangtelį E , esantį prietaiso apačioje:
nuimkite jį, spausdami ir traukdami jį žemyn,
rodyklės kryptimi.
2 Jeigu reikia, pirmiausiai išimkite senus
maitinimo elementus ir išmeskite juos taip,
kad nebūtų daroma žala gamtai. Įdėkite
į maitinimo elementų skyrių keturis 1,5 V
maitinimo elementus (AAA/UM4/R03).
Atkreipkite dėmesį į poliškumo žymas,
esančias maitinimo elementų skyriuje.
3 Uždarykite maitinimo elementų skyriaus
dangtelį. Patikrinkite, ar jis tinkamai
užsifiksavo.
Pastabos
■ Saugokite maitinimo elementus nuo pernelyg
didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, šildytuvų, ugnies ir pan.
■ Maitinimo elementų energijai beveik išsekus,
ekranėlyje B rodomas įspėjimas „ Lo“. Tuoj
pat įdėkite naujus maitinimo elementus.
■ Jeigu maitinimo elementų energija yra
išeikvota arba jeigu prietaiso ilgai
nenaudosite, išimkite iš jo maitinimo
elementus. Gamintojas neprisiima
atsakomybės už žalą, patirtą ištekėjus
maitinimo elementams.

Svorio vienetų nustatymas
Šis prietaisas gali rodyti svorį D. Britanijos
matų sistemos vienetais (lb: svaras, st: svarais,
st:stonais) ir metrinės matų sistemos vienetais (kg:
kilogramais).
1 Nustatykite norimą svorio matų sistemą,
laikydami nuspaudę mygtuką, skirtą keisti
metrinės ir D. Britanijos matų sistemų
vienetus D .

Naudojimas
1 Padėkite svarstykles ant lygaus, glotnaus
paviršiaus.
2 Atsargiai atsistokite ant svarstyklių paviršiaus
A ir stovėkite nejudėdami, kol bus nustatytas
jūsų svoris.
Pastabos:
■ Ant svarstyklių stokite atsargiai, dėdami kairę
arba dešinę pėdą ant paviršiaus dalies.
Pėdos turi būti bent 2 cm atstumu nuo krašto.
Paskui tokiu pat būdu dėkite kitą pėdą kitoje
paviršiaus pusėje.
■ Nustatykite savo kūno svorį ties prietaiso
viduriu.
■ Svarstyklės turi patogią automatinio įjungimo
funkciją. Jos automatiškai įsijungia, kai tik
ant jų atsistojate, o nustatytas kūno svoris
ekranėlyje rodomas vos po 2–3 sekundžių.
3 Jūsų kūno svoris žybčios LCD ekranėlyje B .
– Palaukite, kol jūsų svorio rodmuo
nebežybčios.

Pastaba dėl aplinkosaugos
■

Panaudotų maitinimo elementų, įskaitant tų,
kuriuose yra sunkiųjų metalų, negalima išmesti
su kitomis buitinėmis atliekomis. Išmeskite
senus maitinimo elementus, vadovaudamiesi
jūsų vietovėje galiojančiais teisiniais
reglamentais.
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4 Maždaug po 10 sekundžių svarstyklės
automatiškai išsijungia.

NAUDOJIMAS______________________________
Pastabos
■ Prietaisas turi savaiminio kalibravimo funkciją.
Kiekvieną kartą jas suaktyvinus, jos atlieka
savaiminį kalibravimą, todėl pirmuosius 2
kartus jūsų kūno svoris gali būti nustatytas
netiksliai.
■ Maitinimo elementų energijai beveik išsekus,
LCD ekranėlyje B rodoma „ LO“. Pakeiskite
senus maitinimo elementus naujais.

■

Maksimali svarstyklių apkrova yra 180 kg.
Viršijus šį svorį, LCD ekranėlyje B rodoma
„Err“ (klaida). Tuoj pat nulipkite nuo
paviršiaus.

■

Jeigu LCD ekranėlis veikia netinkamai,
atitaisykite svarstykles. Išimkite maitinimo
elementus, palaukite 10 sekundžių, o paskui
vėl juos įdėkite.
Siekiant taupyti maitinimo elementų
energiją, svarstyklėse įrengta automatinio
išjungimo funkcija. Pabaigus matavimą,
praėjus maždaug 10 sekundėms, svarstyklės
automatiškai išsijungia.

■
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Valymas ir priežiūra
Įspėjimas
■ Valydami svarstykles, būtinai atidžiai
vadovaukitės saugos nurodymais.
1 Palaukite, kol prietaisas automatiškai išsijungs.
2 Prietaiso išorę valykite drėgnu, minkštu
skudurėliu.
Dėmesio
■ Prietaisui valyti niekada nenaudokite valymo
priemonių, alkoholio, acetono, benzino,
tirpiklių, šveičiamųjų valiklių, metalinių daiktų,
metalinių šveitiklių arba šiukščių šepečių.
■ Niekada nemerkite prietaiso į vandenį arba
kokį nors kitą skystį.
Pastaba
■ Nuvalę prietaisą, minkštu rankšluosčiu
kruopščiai nusausinkite visas jo dalis.

Saugojimas
Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, tinkamai juo
pasirūpinkite.
Patikrinkite, ar prietaisas visiškai sausas.
Prietaisą laikykite vėsioje sausoje vietoje,
apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės
spindulių.
Prietaisą būtinai laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Jeigu prietaiso ilgai nenaudosite, išimkite
iš maitinimo elementų skyriaus maitinimo
elementus.

Pastaba dėl aplinkosaugos
Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
Todėl pasibaigus gaminio ir maitinimo
elementų tarnavimo laikui, neišmeskite
jų kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo
punktą, kad elektros ir elektronikos
įranga būtų perdirbta. Tai atlikti nurodo ant
gaminio, jo pakuotės arba jo naudojimo
instrukcijoje esantis simbolis.
Artimiausio surinkimo punkto adresą sužinosite
vietos savivaldybėje.
Pakartotinis medžiagų panaudojimas padės
tausoti gamtą.

Techniniai duomenys
Šis prietaisas atitinka Europos direktyvą
2004/108/EB ir 2006/95/EB.
Maitinimo šaltinis
4 x 1,5 V maitinimo elementai (AAA/UM4/
R03)
Maksimali svorio apkrova
180 kg / 396 lb / 28 st
Minimali svorio apkrova
6,0 kg / 5,90 kg / 1 st
Skalė
d = 100 g
Aplinkos temperatūra
20ºC ±15 ºC
Pasiliekame teisę keisti techninius duomenis ir
dizainą.

70 LIETUVIŲ K

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011 908 1500 12/51

