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Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan 
ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia 
turvallisuusohjeita, jotta vältetään väärästä 
käytöstä aiheutuneet vahingot!
Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. 
Jos tämä laite annetaan jollekin kolmannelle 
osapuolelle, anna myös käyttöopas uudelle 
haltijalle.    
■ Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.

Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoi-
tukseen, kuin sen omaan, joka on painon 
mittaaminen. 

■ Älä käytä laitetta matolla tai viltillä.
■ Käytä laitetta aina tasaisella, kovalla pinnalla.

Tämä varmistaa jatkuvan mittauksen.
■ Älä käytä laitetta märillä jaloilla tai kun bam-

buspinta on kostea tai märkä.
■ Varmista aina, että laite ei keikahda, vammau-

tumisvaaran ehkäisemiseksi.
■ Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
■ Älä jatka laitteen käyttöä, jos ilmenee häiriö-

tä.
■ Älä jatka laitteen käyttöä, jos se putoaa tai

jos pinnassa on rakoja tai säröjä.
■ Älä sijoita mitään esineitä pinnalle.
■ Älä hyppää laitteen päälle.
■ Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, se ei

koskaan saisi koskea veteen.

■ Älä upota laitetta veteen tai mihinkään
muuhun nesteeseen; älä pidä sitä juoksevan
veden alla.

■ Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle,
korkeille lämpötiloille tai jatkuvalle korkealle
kosteudelle.

■ Pidä laite etäällä lapsista.

■ Tätä laitetta voi käyttää 8 vuotiaat ja vanhem-
mat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on
vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen
kyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä,
jos heidän laitteen käyttöä seurataan tai ovat
saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä
ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitoa
ilman valvontaa.

■ Älä koskaan käytä laitetta jos se on silminnäh-
tävästi vahingoittunut.

■ GRUNDIG-kotitalouslaitteemme ovat soveltu-
vien turvallisuusstandardien mukaisia. Jos laite
vahingoittuu, sen korjaaminen tai vaihtaminen
on jätettävä jälleenmyyjälle, huoltokeskukselle
tai vastaavalle pätevälle ja valtuutetulle tekni-
kolle vaarojen välttämiseksi. Vääriin tehty tai
valtuuttamaton korjaus voi aiheuttaa käyttäjäl-
le vaaroja.

■ Älä pura laitetta missään olosuhteissa.
Takuuvaatimuksia ei hyväksytä sopimattoman
käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

■ Puhdistat laitteen “Puhdistus ja huolto”
jaksossa selitetyllä tavalla. Kuivaa laite sen
puhdistamisen jälkeen.

■ Älä käytä tai sijoita tätä laitetta kuuman pin-
nan päälle tai lähelle, kuten kaasukeittimen,
sähkökeittimen tai lämmitetyn uunin lähellä.

■ Älä koskaan käytä laitetta sellaisissa paikoissa
tai niiden lähellä, missä on syttyviä tai palavia
materiaaleja.

■ Älä ylilataa tätä laitetta.
■ Jos laite toimii huonosti, yritä asettaa se poista-

malla patterit lyhyeksi ajaksi tai vaihtamalla
ne.

■ Käytä ainoastaan korkealaatuisia pattereita.
Huononlaatuiset patterit voivat vuotaa ja
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aiheuttaa vahinkoa laitteessa.
■ Äärimmäiset olosuhteet, kuten kuuma ja hyvin 

kostea ympäristö tai tämän laitteen vääränlai-
nen käyttö voi aiheuttaa pattereiden vuodon, 
joka voi aiheuttaa henkilövammautumisen. 
Jos akut vuotavat, poista ne rätillä ja hävitä 
ne sovellettavien lakien mukaisesti. Ehkäise 
patterin hapon pääseminen iholle tai silmiin. 
Jos akun happoa pääsee silmiisi, huuhtele sil-
mäsi perusteellisesti runsaalla vedellä ja kysy 
neuvoa heti lääkäriltäsi. Jos patterin happoa 
pääsee ihollesi, pese alue runsaalla vedellä 
ja saippualla.

■ Patterit ovat vaarallisia nieltäessä. Pidä patte-
rit ja laite aina kaukana lasten ulottuvuudelta. 
Jos nielet patterit, hae heti lääkärin apua.

■ Pattereita ei koskaan saa ladata tai reakti-
voida millään tavalla, eikä niitä saa heittää 
tuleen. Älä koskaan heitä pattereita veteen.

■ Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, 
säilytä se huolella, poista patterit. Laite voi 
vahingoittua vuodon tapauksessa. 

■ Jos vaakasi ei toimi kunnolla, vaihda patterit.
■ Pattereita ei saa hävittää yhdessä kotita-

lousjätteen kanssa! Hävitä kuluneet patterit 
ympäristöystävällisellä tavalla ja sovellettavi-
en lakisäätelyjen mukaisesti.

■ Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia pattereita 
tai erimerkkisiä pattereita samanaikaisesti.

■ Ennen laitteen hävittämistä poista patterit.
■ Kun laitat patterit paikalleen ota huomioon 

polariteetti, kuten patterin lokerossa osoite-
taan. Älä oikosulje pattereita.

■ Vaaka kytkeytyy pois automaattisesti 10 
sekunnin jälkeen, kun mittaus on valmis.

■ Kun patterin jännite on alhaalla, “Lo” matala 
patterin varoitus ilmestyy näyttöön. Vaihda 
patteri uusiin. 

Varotoimi
■  PS 4110 on hyvinvointituote. Se ei ole lääke-

tieteellinen tuote. Sen käytön tai näytettyjen 
tulosten perusteella ei voida tuoda lääkinnälli-
siä päätöksiä.

■ Tuotteesi on suunniteltu monimutkaisilla algorit-
meilla. Näiden algoritmien vuoksi, jos ilmenee 
ulkoista sähkömagneettista häiriötä laitteen 
lähellä, se voi vaikuttaa lukemiisi. Näissä 
tapauksissa poista ensin sähkömagneettisen 
häiriön syy ja toista mittauksesi. Näiden 
äärimmäisten sähkömagneettisten häiriöiden 
aikana laitteesi suojelee itseään ja astuu 
suojatilaan. Astut taas normaaliin käyntitilaan 
poistamalla ja vaihtamalla tuotteen pariston 
häiriön poistamisen jälkeen.



13SUOMI

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ____________________

Hyvä asiakas,
Onneksi olkoon, kun ostit uuden GRUNDIG 
Digitaalisen vaakasi PS 4110.
Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta 
voit käyttää laadukasta GRUNDIG-tuotettasi 
usean vuoden ajan.

Vastuullinen lähestymistapa!
GRUNDIG keskittyy sopimuk-
siensa mukaisesti sosiaalisiin työ-
olosuhteisiin oikeudenmukaisiin 
palkkoihin niin ulkoisten työnteki-
jöiden kuin tavarantoimittajien 
osalta. Kiinnitämme myös suurta 

huomiota raakamateriaalien tehokkaaseen käyt-
tämiseen ja vähennämme jatkuvasti useiden ton-
nien edestä muovijätteen syntymistä vuosittain. 
Lisäksi laitteiden lisävarusteet ovat saatavilla vä-
hintään 5 vuoden ajan. 
Elämisen arvoisen tulevaisuuden puolesta. 
Hyvästä syystä. Grundig.

Säätimet ja osat 
Katso kuva sivulla 3. 

Pinnalla
A  Bambuspuu pinta
B  Nestekidenäyttö (LCD)

Ala osas sa
C  Anturit liukuestotuella varustettuna
D   Kytkin metrisen ja imperiaalisella mittauksen 

välillä vaihtamiseksi (kg/puntaa/st)
E  Patterilokeron kansi.
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Valmistelu

Liittäminen /pattereiden 
vaihtaminen
Laite juoksee neljällä 1,5V patterilla (AAA/
UM4/R03). Vaihda aina kaikki patterit samaan 
aikaan.
1 Avaa patterilokeron kansi E  laitteen pohjas-

sa painamalla ja työntämällä nuolta alaspäin 
ja poistamalla patterilokeron kansi.

2 Jos tarpeen, poista kuluneet patterit ensin ja 
hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla. Sijoi-
ta neljä uutta 1,5V patteria (AAA/UM4/R03) 
patterilokeroon. Huomioi oikea polaarisuus 
patterilokerossa osoitetulla tavalla.

3 Sulje patterilokeron kansi. Varmista, että se 
naksahtaa paikalleen.

Huomautuksia
■ Älä altista pattereita liialliselle kuumuudelle, 

esimerkiksi suoran auringonvalon, keittimien 
tai tulen aiheuttamana.

■ Jos patteri alkaa kulua loppuun, ilmestyy LCS-
näytölle »Lo« varoitus B . Liitä heti neljä uutta 
patteria. 

■ Poista patterit, jos ne ovat kuluneet tai jos et 
aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Valmistaja 
ei ota vastuuta vuotavista pattereista johtuvis-
ta vahingoista.

Ympäristöhuomautus
■ Pattereita, mukaanlukien niitä, jotka eivät 

sisällä raskasmetallia, ei tulisi hävittää kotita-
lousjätteiden kanssa. Hävitä vanhat patterit 
paikallisten lakisäätelyn mukaisesti.

Painoyksikön määrittäminen
Tämä laite pystyy näyttämään painon imperi-
aalisessa (lb: puntaa, st: kivi) ja metrinen (kg: 
kilogramma) yksiköissä.
1 Aseta haluamasi painoyksikkö jatkuvasti pai-

namalla painiketta metrisen ja imperiaaisen 
yksikön välillä vaihtamiseksi D .

Käyttö
1  Aseta vaaka turvalliselle, vakaalle pinnalle.
2 Astu varovasti vaa'an lasipinnalle A  ja seiso 

liikkumatta painosi mittaamisen ajan.

Huomautuksia:
■ Astu laitteelle varovasti vain vasemmalla tai 

oikealla jalalla, sijoittamalla se pinnan päälle. 
Varmista, että jalkasi pysyy ainakin 2 cm etäi-
syydellä reunasta. Sijoita sitten toinen jalkasi 
ja aseta se samalla tavalla pinnan toiselle 
puolelle. 

■ Sijoita kehosi paino laitteen keskelle.
■ Vaakasi sisältää mukavan auto päällä toi-

minnon. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, 
kun astut sen päälle ja mitattu kehon paino 
ilmestyy vain 2-3 sekunnin sisällä.

3 Painosi vilkkuu nestekidenäytöllä B . 
– Odota, kunnes näytetty painosi ei enää 

vilku. 
  

4 Noin 10 sekunnin pästä vaakasi kytkeytyy 
automaattisesti pois.
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Huomautuksia
■ Laitteella on itsekalibrointitoiminto. Jokaisen 

päällekytkennän jälkeen se suorittaa itsekalib-
roinnin, joka voi aiheuttaa epätarkan painon 
mittauksen ensimmäisellä 2 mittauksella.

■ Jos patteri alkaa kulua loppuun, ilmestyy 
LCS-näytölle »LO« varoitus B . Vaihda patteri 
uusiin.

  

■ Vaa'an maksimilasti on 180 kh. Jos se ylite-
tään, ilmestyy "Err" nestekidenäytölle B . Astu 
pois pinnalta heti.

  

■ Jos nestekidenäyttö näyttää häiriötä, aseta 
vaaka uudelleen. Poista patterit, odota 10 
sekunttia ja liitä ne uudelleen.

■ Vaaka on varustettu automaattisella poiskyt-
kentätoiminnolla pariston säästämiseksi. Se 
kytkeytyy pois automaattisesti 10 sekunnin 
jälkeen, kun mittaus on valmis.
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Puhdistus ja huolto

Varoitus
■ Varmista, että noudatat turvallisuusohjeita 

tarkasti puhdistuksen aikana.

1 Odota, kunnes laite kytkeytyy automaattisesti 
pois.

2 Käytä kosteaa kangasta laitteen ulkopuolen 
puhdistamiseksi.

Varotoimi
■ Älä koskaan puhdistusaineita, alkoholia, ben-

siiniä, luotinaineita tai hiovia puhdistusaineita, 
metalliesineitä, metallinkiillottimia tai kovia 
harjoja laitteen puhdistamiseen. 

■ Älä laita laitetta veteen tai muuhun nestee-
seen.. 

Huomio
■ Kuivaa kaikki osat varovasti pehmeällä pyy-

heellä laitteen puhdistamisen jälkeen.

Säilytys
Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä 
se huolella.
Varmista, että laite on täysin kuiva.
Varastoi laitetta viileässä ja kuivassa paikassa, 
joka on suojeltu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonvalolta.
Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa.
Poista paristot paristolokerosta, kun et käytä 
laitetta pitkään aikaan.

Ympäristöhuomautus
Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja 
materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen 
ja jotka soveltuvat kierrätykseen.

Älä siksi hävitä tuotetta ja paristoja 
normaalin kotitalousjätteen mukana sen 
käyttöiän päätyttyä. Toimita se sähkö- 
ja elektroniikkaromun kierrätyspistee-
seen. Tämä on ilmaistu tuotteessa, käyt-

töoppaassa ja pakkauksessa tällä symbolilla.
Kysy paikallisviranomaisilta lähimmän keräyspis-
teen sijainti.
Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä 
käytetyt tuotteet.

Tekniset tiedot
Tämä tuote mukautuu Euroopan 
direktiiveihin 2004/108/EY ja 
2006/95/EY.

Virtalähde
4 x 1.5 V paristot (AAA/UM4/R03)

Maksimi painolasti 
180 kg / 396 pn / 28 st  

Minimi painolasti 
6,0 kg / 13 pn / 1 st

Asteikko
d = 100 g

Ympäristölämpötila
20ºC ±15 ºC    

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidäte-
tään.
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