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ВАГИ ПІДЛОГОВІ
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Шановний покупцю!
Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки Vilgrand.
Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.
Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною
Інструкцією з експлуатації. Bона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.
Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести
до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.
Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в
майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з
приладом.
При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису та/або штампу
продавця.
Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Цей прилад пpизнaчeний виключнo для застосування в домашніх умовах для зважування.
Не для комерційного використання!
Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник /
продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті
використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій
інструкції. Тому суворо дотримуйтесь наступних вказівок.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Навантаження
Ціна поділки
Дисплей
Інтервал температур
Вибір одиниць виміру
Вимикання
Вибір одиниць виміру
Елемент живлення
Товщина скла
Габарити виробу
Маса нетто

VFS-1828TN
2,5-180 кг
0,1 кг
рідкокристалічний
10-35°С
кг / фунти
автоматичне
кг / фунти / г / унції
батарея ААА
6 мм
280х280х26 мм
1,6 кг
КОМПЛЕКТНІСТЬ

Ваги підлогові

1

Керівництво з експлуатації
Гарантійний талон

1
1

Упаковка

1

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
1. Ваги призначені тільки для домашнього використання!
2. Не дозволяйте дітям гратися з приладом / упаковкою або користуватися ним без
нагляду дорослих!
3. Встановлюйте ваги тільки на рівну стійку поверхню.
4. Поверхня ваг може бути слизькою. Будьте обережні!
5. Не занурюйте ваги у воду і не допускайте потрапляння води всередину ваг.
6. Не кидайте та не вдаряйте ваги, не зберігайте на них сторонні предмети. Не перевантажуйте ваги.
7. Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.
8. Не користуйтеся пристроєм, якщо на ньому є видимі пошкодження. Не намагайтеся
ремонтувати ваги самостійно, зверніться в авторизований сервісний центр компанії
Vilgrand.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
1. Видаліть захисну ізоляційну плівку або вставте батарейки.
2. Кнопка перемикання вибору одиниць вимірювання ваги розташована поруч з батарейним відсіком. Користуючись кнопкою, виберіть кілограми або фунти.
3. Встановіть ваги на рівну і тверду поверхню.
4. Для отримання правильних результатів, зважуючись, станьте на середину ваг і стійте
нерухомо.
5. На дисплеї висвітиться Ваша вага, через 10 секунд ваги вимикаються.
6. Якщо на екрані з'явився сигнал «---», спробуйте ще раз.
7. Ваги перевантажені: символ «Err»
8. Замінити батарейку: символ «Lo»
9. У разі забруднення платформу ваг можна протирати вологою тканиною.

ВАШ ВНЕСОК НА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Утилізація транспортної упаковки
Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини.
Утилізація приладу
Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі
речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх
потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людини і
навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.
Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та
електронних приладів.
До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку изделия Торговой Марки Vilgrand.
Наши изделия - верные и надежные помощники в Вашем домашнем хозяйстве.
Спасибо за Ваш выбор!

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. B нем содержатся важные указания пo
технике безопасности и правилам пользования прибором.
Невыполнение правил, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к пожару, взрыву, удару электрическим током, ожогам или другим серьезным травмам.
Сохраняйте данное руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем или передать его, если понадобится, следующему владельцу
вместе с прибором.
При покупке прибора убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца и/или
штампа магазина.
Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности и комплектности
прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Этот прибор пpeднaзнaчeн иcключитeльнo для применения в домашних условиях для
взвешивания. Не для коммерческого использования!
Применение для других целей опасно и полностью исключено. Производитель/продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный пользователю в результате
использования им прибора не пo назначению или неправильного обслуживания. Разрешается использовать прибор только согласно пунктам, приведенным в данном руководстве по эксплуатации. Поэтому строго соблюдайте приведенные ниже указания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Нагрузка
Цена деления
Дисплей
Интервал температур
Вибор единиц измерения
Отключение
Элемент питания
Толщина стекла
Габариты изделия
Масса нетто

VFS-1828TN
2,5-180 кг
0,1 кг
жидкокристаллический
10-35°С
кг / фунты
автоматическое
батарея ААА
6 мм
280х280х26 мм
1,6 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы напольные

1

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

1
1

Упаковка

1

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид,
комплектацию, техническое или программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Весы предназначены только для домашнего использования!
2. Не позволяйте детям играть с прибором / упаковкой или пользоваться им без
присмотра взрослых!
3. Устанавливайте весы только на ровную устойчивую поверхность.
4. Поверхность весов может быть скользкой. Будьте осторожны!
5. Не опускайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов.
6. Не роняйте и не ударяйте весы, не храните на них посторонние предметы. Не
перегружайте весы.
7. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и химически агрессивных
жидкостей.
8. Не пользуйтесь устройством, если на нем есть видимые повреждения. Не пытайтесь
ремонтировать весы самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр
компании Vilgrand.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Удалите защитную изоляционную пленку или вставьте батарейки.
2. Кнопка переключения выбора единиц измерения веса расположена рядом с батарейным отсеком. Пользуясь кнопкой, выберите килограммы или фунты.
3. Установите весы на ровную и твердую поверхность.
4. Для получения правильных результатов, взвешиваясь, встаньте на середину весов и
стойте неподвижно.
5. На дисплее высветится Ваш вес, через 10 секунд весы выключатся.
6. Если на экране появился сигнал «---», попробуйте еще раз.
7. Весы перегружены: символ «Err»
8. Заменить батарейку: символ «Lo»
9. В случае загрязнения платформу весов можно протирать влажной тканью.

ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Утилизация транспортной упаковки
Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приёма вторсырья.
Утилизация отслужившего прибора
Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат необходимые для
их работы и безопасности вредные вещества. При неправильном обращении с отслужившими приборами и их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести
вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать
отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.
Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приёма и утилизации электрических и электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший
прибор должен храниться в безопасном месте.

7

наша веб-сторінка

наш instagram
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