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                                          KASUTUSJUHEND 
 

1. Keskkonnakaitse 
 

 Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse!. 

 
 

 

Täname teid meie toote ostu eest! Tutvuge palun enne toote kasutuselevõttu hoolikalt selle 
kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, ärge paigaldage ega kasutage seda, vaid võtke ühendust 
edasimüüjaga. 

 

 

2. Ohutusnõuded 
 

 

 

 
Hoidke seade eemal laste käeulatusest. 

 

 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või jätelevalvet vajavatele täiskasvanutele ilma 
eelneva kasutusõpetuse ja/või järelevalveta. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks laste 
mänguasjana.  

  
 
Kasutamiseks ainult siseruumides. Hoidke seade kaitstuna niiskuse, vihma ja 
vedelike eest. 

 

 

Seadet EI OLE lubatud koost lahti võtta või avada. Vajadusel pöörduge selleks kvalifitseeritud 
isiku poole.  

3. Üldteave 
Tutvuge Velleman® teenus- ja kvaliteedigarantiiga kasutusjuhendi viimasel leheküljel. 

 
 

 

 
Hoidke seade eemal tolmust, niiskusest ja ekstreemsetest temperatuuridest. 

 

 

 
Kaitkse seadet kukkumise ja tugevate löökide eest. Ärge kasutage seadet kasutades liigselt 
jõudu. 

 Tutvuge enne seadme kasutamist selle funktsioonidega. 

 Ärge muutke seadet või selle osi mingil viisil, see tühistab toote garantii. 

 Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud viisil, seadme ebakorrektne kasutamine tühistab selle 
garantii. 

 Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud vigade või rikete eest. 

 Tootjal on õigus tootmises olevat toodet täiustada, seega võib reaalne toode veidi erineda 
kasutusjuhendis toodud piltidest. 

 Kui paigutate seadme erineva temperatuuriga ruumi, laske sellel enne sisselülitamist saavutada ruumiga 
sama temperatuur.  

 Hoidke seadme kasutusjuhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda. 
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4. Toote omadused 

 Kompaktne disain 

 Väga täpne, ülekoormuskaitsega 

 Liikuv LCD ekraan 

 Eemaldatav kontrollpaneel 

 Ühikud: g, oz., kg, lb., lb. oz. 

 Automaatne väljalülitus (90 sekundiga) 

 Kalibreerimisfunktsioon 
 

5. Ülevaade 
Joonis asub juhendi leheküljel 2.  

 

  

6. Seadme kasutamine 

6.1 Sisselülitamine 
Kui kasutate seadet pidevalt, soovitame kasutada vooluadapterit. Harva kasutades piisab vooluallikaks 
ka patareidest.  

Patareide sisestamiseks: 

1. Avage patareipesa kaas, libistades seda väljapoole.  
2. Sisestage kaks AAA patareid, kontrollides polaarsust.  
3. Sulgege patareipesa kaas.  

Märkus: kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patareid.  
 

 

 

 
Ekraan eraldi vooluallikat ei vaja. 

 

 

Hoiatus: ärge purustage patareisid ega visake neid tulle, need võivad lõhkeda. Ärge üritage 
laadida ühekordseid (alkaline) patareisid. Hoidke patareid eemal laste käeulatusest. Ärge 
visake kasutatud patareisid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  

 

 

 
Vahetage patareid kui ekraanile kuvatakse “L-O”. 

6.2 Kasutamine 
1. Asetage kaal tasasele pinnale. 
2. Vajutage kaalu sisse lülitamiseks On/Off nuppu.  
3. Asetage kaalutav ese kaalumisplatvormile, oodake kuni ekraanil kuvatav lugem stabiliseerub.  
4. Lülitage kaal välja. Kaal lülitub automaatselt välja 90 sekundi jooksul peale selle viimast 

kasutamist.  
 

 
6.3 Ühiku määramine 
1. Lülitage kaal sisse. 
2. Vajutage soovitud ühiku valimiseks Mode reziiminuppu.  

Ülekaalu puhul kuvatakse ekraanile “EEEE”. Eemaldage liiga raske ese kaaluplatvormilt.  

3 Pakendifunktsiooni nupp 

4 Reziiminupp 

 

1 Kaalumisplatvorm 

2 On/Off nupp 
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6.4 Pakendifunktsioon 
1. Lülitage kaal sisse. 
2. Asetage pakend kaalumisplatvormile. 
3. Vajutage pakendifunktsiooni nuppu ning oodake kuni ekraanile kuvatakse “0.00”. 
4. Lisage netokaalu ese/med. 

6.5 Kalibreerimine 
1. Lülitage kaal sisse. 
2. Vajutage ja hoidke Mode reziiminuppu kuni ekraanile kuvatakse “CAL”. Vajalik 

kalibreerimisraskus kuvatakse vilkuvana ekraanil. Asetage kalibreerimisraskus kaaluplatvormi 
keskele.  

3. Kalibreerimine on lõpetatud kui ekraanile kuvatakse “PASS”. 
4. Kaal pöördub tagasi kaalumisreziimile.  

7. Puhastamine ja hooldus 
Kaal ei vaja erihooldust. Soovitame seda heaks väljanägemiseks aegajalt puhastada.  

8. Tehnilised andmed 
 

Võimsus 40 kg 

Resolutsioon 5 g 

Pakendivahemik 0-40 kg 

Töötemperatuur 0 °C ~ 40 °C 

Vooluallikas  
 kaalus 2xAAA patareid (R03, kaasas) või 6 V AC või DC vooluadapter (müügil eraldi) 

Mõõdud  
 kaal 200 x 200 mm 

 ekraan 57 x 30 mm 
 

Kasutage seadmega ainult originaallisasid. Tootja ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest 
tekkida võivate kahjustuste või vigastuste eest. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ja 
täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Lisainformatsiooni toote kohta, samuti 
kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebiaadressilt www.velleman.eu  

 
 

 
 

Velleman® teenuse- ja tootegarantii 
Kõik tooted vastavad EU kvaliteedi- ning seaduslikele nõuetele.   
• Kõikidele toodetele kehtib tootevigade ja defektiivsete materjalide garantii 24 kuu jooksul alates toote ostust.  
• Tootja otsustab toote asendamise või täieliku või osalise tagasimakse juhul kui garantiinõuded on täidetud ning toote asendamine teise samasugusega ei ole võimalik.  
Toode asendatakse või tehakse 100% tagasimakse ostuhinnast juhul kui viga ilmnes esimese aasta jooksul peale toote ostu; 50%  ulatuses kui viga ilmnes teise aasta 
jooksul peale toote ostu.  
• Garantii alla ei kuulu: 
- Seadme otsesed või kaudsed kahjustused mis on tekkinud peale toote ostu, näiteks oksüdeerumine, kukkumine, tolmu- või niiskuskahjustused.  
- Normaalselt kuluvad osad, näiteks patareid, lambipirnid, kummist osad jne.  
- Tulekahjust, veest, välgulöögist või mõnest muust õnnetusjuhtumist põhjustatud kahjustused.  
- Seadme meelega rikkumisest, hooletust või ebakorrektsest kasutamisest põhjustatud kahjustused.  
- Seade mida on kasutatud kommerts-, professionaalsel või kollektiivsel eesmärgil. Sellisel juhul kehtib seadmele garantii kuus (6) kuud.  
- Seadme ebaõigest transportimisest tekitatud kahjustused.  
- Kõik kahjustused mille on põhjustanud seadme muutmine või parandamine selleks kvalifitseerimata isikute poolt.  
• Garantiiline seade tuleb edastada oma Velleman® edasimüüjale korralikult pakituna (eelistatavalt originaalpakendis), koos ostutšeki ja veakirjeldusega.  
• Märkus: soovitame enne garantiisse pöördumist kontrollida seadme kasutusjuhendist et kasutaksite seadet korrektselt. Defektita seadme garantiisse saatmine võib 
tekitada lisaarve käitlemistasude näol.  
• Garantiiperioodi lõppedes on seadme remonti saatmine tasuline.  
Ülaltoodud loend on üldine ja võib muutuda sõltuvalt konkreetsest tootest.  

 
Made in PRC 

Imported by Velleman nv 
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 

www.velleman.eu 
 

© COPYRIGHT  
Kõik autoriõigused kaitstud. Kasutusjuhendit ega selle osi ei ole lubatud mingil viisil muuta ega 
kasutada ilma tootja eelneva kirjaliku loata. 
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