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הוראות הפעלה
נא לשמור לשימוש עתידי
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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ,הגנן 8 מודיעין  טלפון: 089327050, 
info@oig.co.il :פקס: 089327049, מייל

www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה
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הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן . 1
לשימוש עתידי.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו מחוץ לבית. . 2

הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.. 3

הרחיקו את המכשיר מרטיבות ומנעו מגע ישיר בינו לבין נוזל כלשהו.. 4

יש להזהר בעת השימוש במכשיר או העברותו להגן עליו בפני טלטולים או . 5
חבטות. 

אין להניח את המכשיר פועל על גבי משטח לא יציב או במקום ממנו הוא . 6
עלול להיות מופל בקלות.

אין להשתמש במכשיר שלא ליעודו המקורי.. 7

אין לנקות את המכשיר בנוזל כלשהו או בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.. 8

אין לשמור את המכשיר במצב "עמידה" )מצב אנכי(.. 9

סוללות
הקפידו על כיוון הסוללות פלוס ומינוס!. 10

הקפידו שלא לערבב סוללות ישנות וחדשות.. 11

הקפידו שלא לערבב סוללות מסוגים שונים.. 12

שמרו על שלמות הסוללות.. 13

הוציאו את הסוללה אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר תקופה ממושכת.. 14

פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי - סוללות עלולות . 15
להתפוצץ במידה ומושלכות לאש או למקור חום. 
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מפרט טכני
המשקל מבוסס על 4 חיישני לחץ. 

משטח זכוכית בטיחותית. 

תצוגת LCD לבנה עם תאורה אחורית כחולה. 

חישוב קלוריות. 

קיבולת עד 5 ק"ג. 

דיוק של 1 גרם. 

אפשרות לקזז את משקל הכלי - טרה. 

הפעלה אוטומטית וכיבוי אוטומטי וידני. 

כפתורי מגע. 

יחידות מידה גמישות: גרם, אוז. 

אתחול )"איפוס"( אוטומטי.  

חיווי משקל יתר / סוללה "גמורה". 

סוללות: 4 סוללות "אצבע" קטנות AAA במתח 1.5 וולט. 

המפרט אינו מחייב ועשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת על פי שיקולי יצרן. 
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כפתורי הפעלה

שינוי יחידות המידה: 
גרם/אוז או קלוריות

חישוב קלוריות על פי: 
סוכר/קמח/ביצים

הפעלת תכונת "טרה": 
קיזוז משקל הכלי

כיבוי
 ."TARE" כבו את המכשיר ידנית בלחיצה ארוכה על כפתור
המכשיר יכבה עצמו אוטומטית לאחר 30 שניות של העדר פעולה. 

שנוי יחידות
כל לחיצה על כפתור "MODE" תחליף בין יחידות המידה.
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תפעול

שקילה
הניחו את המשקל על משטח יציב שטוח ומאוזן.. 1

לחצו פעם אחת על כפתור "TARE" - התצוגה תתאפס.. 2

הניחו מזון על המשקל - התצוגה תציג את משקלו.. 3

חישוב קלוריות
הניחו את המשקל על משטח יציב שטוח ומאוזן.. 1

לחצו פעם אחת על כפתור "TARE" - התצוגה תתאפס.. 2

הניחו סוכר, קמח או ביצים על המשקל ולחצו על התמונה של אחד מהם.. 3

התצוגה תציג את הערך הקלורי בקילו-קלוריות.. 4

5 .."MODE" כדי להציג את המשקל לחצו פעם אחת על כפתור
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תפעול

קיזוז משקל הכלי
הניחו על המשקל את הכלי הריק )שבתוכו יהיה אחר כך המזון לשקילה(  - . 1

התצוגה תציג את משקלו.

לחצו פעם אחת על כפתור "TARE" - התצוגה תתאפס.. 2

הניחו את הכלי עם המזון על המשקל - התצוגה תציג את משקל המזון . 3
בלבד ללא הכלי.

עם הסרת הכלי עם המזון התצוגה תציג את משקל הכלי )בערך שלילי(.. 4

לחצו פעם נוספת על כפתור "TARE" - התצוגה תתאפס. . 5

שימו לב:
אם משקל הכלי )"טרה"( קטן מ-100 גרם, התצוגה תראה: 

אם משקל הכלי )"טרה"( גדול מ-100 גרם, התצוגה תראה: 
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החלפת סוללות

התרעות

סוללה חלשה

סוללה "גמורה"

המכשיר אינו עומד יציב

משקל מעל 2 ק"ג

עומס יתר - מעל משקל של 5 ק"ג

ערך קלורי חריג - מעל 19999 קילו-קלוריות

הקפידו על כיוון הסוללות פלוס . 1
ומינוס!

הקפידו שלא לערבב סוללות . 2
ישנות וחדשות.

הקפידו שלא לערבב סוללות . 3
מסוגים שונים.
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רשימת תחנות שרות
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תעודת אחריות למשקל מטבח

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה . 3
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה 

ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר


