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  BRUKSANVISNING 

FOR 
MINI-PRESISJONSVEKT 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTI 

Dette apparatet har en to års garantiperiode. I løpet av denne perioden er produsenten 

ansvarlig for eventuelle feil som er det direkte resultatet av byggefeil. Når disse feilene 

oppstår, repareres eller byttes apparatet om nødvendig. 

Garantien vil ikke være gyldig når skaden på apparatet skyldes feil bruk, ikke følge 

instruksjonene eller reparasjonene utført av en tredjepart. Garantien er kun gyldig dersom 

garantiløpet er fullført av forhandleren på kjøpstidspunktet.  

Alle deler som er utsatt for slitasje, er utelukket fra garantien. 

 

RESIRKULERING INFORMASJON 

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke 

kan behandles som husholdningsavfall. I stedet må det hentes til gjeldende 

innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette 

produktet bortskaffes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre potensielle negative 

konsekvenser for miljøet og menneskers helse, noe som ellers ville være forårsaket 

av uheldig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om 

resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt ditt lokale bykontor, 

husholdningsavfallstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. Emballasjen er 

resirkulerbar. Behandle pakken økologisk.  
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Dette apparatet er kun til husholdningsbruk eller miljøer med lignende karakter som: 

• kjøkken som brukes av personell i butikker, kontorer eller andre lignende faglige miljøer. 

• Gårder 

• Hotellrom og motellrom og andre lignende miljøer med boligkarakter. 

• Bed and breakfast eller lignende. 

Denne utformingen er ikke til bruk av personer, inkludert barn, med noen form for nedsatt 

funksjonsevne, for eksempel fysisk, sensorisk eller psykisk uførhet. Disse personene har 

heller ikke lov til å bruke utførelsen dersom de har begrenset erfaring eller utilstrekkelig 

kunnskap, med mindre de har fått de nødvendige instruksjonene for bruk eller ellers blir 

overvåket av personer som sikrer deres sikkerhet. Pass på at barn ikke kan spille med 

enheten. 

 

BURK 

• Trykk på ON / OFF-knappen for å slå apparatet på eller av.  

• Vent noen sekunder til apparatet er slått på. 

• For å velge mellom gram, dwt, karat og unser, trykk           

    gjentatte ganger på UNITS-knappen. 

• For å veie flere objekter, trykk på TARE-knappen. 

• Trykk på PCS (se nedenfor) for å bytte til tellemodus.  

    Trykk på UNITS for å gå tilbake til veie modus. 

• Trykk LIGHT for å slå bakgrunnsbelysningen på og av. 

 

TELLING 

• Plasser et antall gjenstander på skalaen og hold PCS tasten inn i 2 sekunder. 

• Displayet viser "25". Ved å trykke på "enhet" knappen kan du velge en annen mengde: 50, 

75, 100. 

• Trykk på PCS-knappen for å bekrefte den foreslåtte mengden. 

• Trykk på UNITS-knappen for å gå tilbake til veie modus. 

 

 

BATTERIER 

• For å skifte batteriene, skyv av batteridekselet på baksiden av apparatet i 

retningen som vises på pilen, og bytt ut de to AAA-batteriene. 

 


