NÁVOD K OBSLUZE Elektronická kuchyňská váha - SALTER 1018
Typ baterie: Váha je vybavena 4ks AAA baterie. Je nutno řádně je vložit do otvorů pro ně určených podle nákresu
v cizojazyčném návodu (obr. „INSERT 4 AAA BATTERIES“).
Nastavení hodin:
• 2 sec podržte stisknuté tlačítko kg-lb (vstup do režimu nastavení hodin)
• číslice pro hodinu na displeji se rozbliká
• nastavte požadovanou hodinu tlačítkem ml-floz
• pro potvrzení nastavení hodiny stiskněte kg-lb
• rozbliká se číslice pro minuty
• nastavte požadovanou minutu tlačítkem ml-floz
• pro potvrzení nastavení minut stiskněte kg-lb
• rozbliká se symbol pro cyklus 12h
• chcete-li cyklus změnit na 24h, stiskněte ml-floz
• pro potvrzení nastavení stiskněte kg-lb
Režim vážení: 1. Umístěte váhu na stabilní, rovnou pracovní plochu. 2. Budete-li vážit s miskou, umístěte ji na váhu.
Stiskněte „on-zero“ pro zapnutí režimu vážení. 3. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0“.
Vážení pevných a kapalných ingrediencí:
Při prvním zapnutí je váha nastavena na pevné jednotky (kg-lb).
Změna vážící jednotky g/oz: stiskem tlačítka kg-lb.
Vážení tekutin: stiskem ml-floz.
Změna vážící jednotky ml/floz: dalším stiskem tlačítka ml-floz.
Návrat do režimu vážení pevných ingrediencí: stiskem kg-lb.
Vážení: Je to obvyklá metoda pro vážení více druhů ingrediencí v jedné vážící misce. Umístěte misku na váhu a
zapněte váhu. Zvažte první ingredienci a zmáčkněte tlačítko ON/ZERO. Display se tímto vynuluje a je připraven na
vážení další ingredience. Toto můžete opakovat kolikrát chcete.
Vypnutí: Automatické vypnutí nastane: displej je 1 minutu v nulové poloze nebo 3 minuty ve stejné poloze. Po vypnutí
se váha automaticky vrátí do režimu hodin. Ruční vypnutí: Po ukončení vážení zmáčkněte a podržte tlačítko on-zero
(cca 3sec) - tím se váha vypne, zobrazeny zůstávají hodiny. OKAMŽITÉ VYPNUTÍ PO POUŽITÍ ŠETŘÍ BATERIE.
Poznámka: Při vážení kapalných látek je princip vážení pro kapaliny na základě hustoty vody (např. mléko, víno,
smetana atd.), vyjímkou je olej, kde dochází k odchylce okolo + 10%.
Váhu je možno skladovat připevněnou na zdi, kde slouží jako kuchyňské hodiny. Připevnění na zeď:
1. Zvolte vhodné místo pro připevnění váhy. Neumísťujte vedle elektrického zařízení (např.mikrovlnné trouby), které
může svým vysíláním rušit displej váhy. JSTE-LI NA POCHYBÁCH, VYZJOUŠEJTE UMÍSTĚNÍ VÁHY JEŠTE PŘED
VLASTNÍM PŘIPEVNĚNÍM. 2. Vyvrtejte odpovídající otvory pro hmoždinky od sebe. 3. Připevněte displej řádně
šrouby. (Hmoždinky a šroubky nejsou součástí balení).
Čištění a uchovávání: Jestliže váhu nepoužíváte delší dobu vyndejte baterie. Váhu otírejte navlhčeným hadříkem,
neponořujte do vody, nepoužívejte chemické přípravky. Plastické části by měly být po kontaktu s látkami
zanechávajícími stopu ihned umyty (tuky, ocet, koření apod). Nevažte potraviny, u kterých může dojít ke kontaktu váhy
s kyselinou (citrusové plody).
Upozornění ! - Jestliže se na displayi objeví symbol baterie - vyměňte baterie. (Slabé baterie vyměňte ihned.
Baterie měňtze vždy všechny najednou – nemíchejte staré a nové a nemíchejte typy baterií.)
- Jestliže se na displayi objeví "Err" váha je moc zatížená. Kapacita váhy je menší než vážená hmota.
- Jestliže se na dipleji objeví „----„ – vážení neproběhlo správně. Stiskem tlačítka on-zero uvedete diplej zpět na 0.

Záruční list
Typ výrobku :
Datum koupě :
Jméno a adresa kupujícího :
Název a razítko prodávajícího:

.................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Děkujeme za důvěru projevenou zakoupením tohoto značkového výrobku a věříme, že Vám bude sloužit k Vaší plné spokojenosti.
Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců. Uschovejte řádně vyplněný záruční list a originální obal. V případě závady výrobku během záruční
lhůty uplatněte reklamaci v servisu:

KOFR-ELSPO
U Dráhy 144
763 02 Zlín – Louky
tel.: 577 102 424, fax: 577 105 304
e-mail: kofr.zlín@vol.cz

