
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  УПОТРЕБАТА  НА  ЕЛЕКТРОННА  КУХНЕНСКА  ВЕЗНА  No. 030814 
 

Характеристики: 

Измерва от 0 до 3кг.; Избираем режим за грамове(g)  или oz; Сгъваема за лесно прибиране; Поставяне на ъгъл или 

стена; Дигитален хронометър; Дигитален стаен термометър; Дигитален часовник. 
 

Инструкции:  

1.Монтаж  на стена: Поставете 2 броя алкални батерии, тип „AAA”. Мястото за батерии се намира в задната горна 

част на везната. Махнете металната скоба и изберете подходящото място за монтаж. С помощта на молив или маркер 

отбележете 3 точки на стената. Пробийте дупки с бормашина в стената и така закрепете металната скоба за стената. 

След това прикрепете везната за скобата на стената.  
 

Настойка на часовника: Натиснете бутона „TARE/ON” и на дисплея ще се покаже 0g. Натиснете бутона „TIME” за 

4-5 секунди докато не започне да мига индикацията за минути на часовника. Натиснете бутона  „UNIT” , за да 

нагласите минутите, и бутона “C F” , за да намалите минутите. Натиснете отново „TIME” , за да нагласите часовете и 

натиснете пак „TIME” , за да запаметите. 
 

Работа с хронометъра: Докато на индикацията се показва часът, натиснете и задръжте бутона „TIME” за 3 секунди. 

Като пуснете бутона, двете нули отляво на таймера ще започнат да мигат. Натиснете бутона „UNIT” , за да увеличите 

времето, което ще отчитате и бутона “C F” , за да го намалите. Натиснете отново „TIME” , за да започне отброяването. 

Като засичаното време свърши, алармата ще звучи в продължение на 20 секунди. За да спрете алармата, натиснете 

„TIME”.  
 

Процедура за претегляне: Натиснете бутона „TARE/ON”, за да смените индикацията от часовник на нулиране на 

везната. На дисплея се изписва HELO и след това 0г. За да смените от грамове към oz, натиснете „UNIT”. Поставете 

това, което ще измервате на везната и отчетете резултата. Ако вече сте поставили някакво количество на везната и 

искате да добавите още и да измерите само добавеното, натиснете „TARE/ON”. Ако желаете, добавете още и 

повторете операцията. За да се върнете към часовник, задръжте „TARE/ON” за 3 секунди. Ако на дисплея се появи 

индикация EEEE, значи сте пренатоварили везната. Не слагайте повече от 3 кг.  
 

Термометър:  Стайната температура се показва в горния десен ъгъл на дисплея. Натиснете бутона “C F”, за да 

смените от скалата Целзий към Фаренхайт. 
 

Поддръжка: Не пренатоварвайте везната. В противен сличай можете да повредите сензора и това да се отрази на 

точността на везната. Не поставяйте везната в мокри, горещи или прекалено студени среди. Не използвайте 

почистващи препарати, мийте везната само с влажна кърпа.  

 

 


