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Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma 
kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanım-
dan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm 
güvenlik talimatlarına uyun!
Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak 
üzere saklayın. Bu cihaz üçüncü bir şahsa 
verildiğinde bu kullanma kılavuzu da teslim 
edilmelidir.
■ Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere ta-

sarlanmıştır. Bu cihaz vücut ağırlığını tartmak 
üzere tasarlanmıştır, lütfen bunun dışında 
başka bir amaçla kullanmayın. 

■ Cihazı halı veya kilim üzerinde kullanmayın.
■ Cihazı daima sert ve düz bir zemin üzerinde

kullanın. Böylece sabit ölçüm elde edersiniz.
■ Cihazı ayaklarınız ıslakken veya bambu

yüzey ıslak ya da nemliyken kullanmayın.
■ Yaralanma riskine neden olabileceği için

cihazın devrilmeyeceğinden daima emin olun.
■ Cihazı kesinlikle kapalı alanlar dışında kullan-

mayın.
■ Bir sorunla karşılaştığınızda, cihazı kullanma-

ya devam etmeyin.
■ Cihaz düşürülmüşse veya üst yüzeyde kırık

ya da çatlak bulunuyorsa cihazı kullanmaya
devam etmeyin.

■ Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
■ Cihazın üzerine ani hareketle çıkmayın veya

cihazın üzerinden ani hareketle inmeyin.
■ Cihaz banyoda kullanılacaksa kesinlikle suyla

temas etmemelidir.

■ Cihazı suyun veya diğer sıvıların içerisine dal-
dırmayın; akan suyun altına tutmayın.

■ Cihazı doğrudan gelen güneş ışınlarına, yük-
sek sıcaklıklara veya sürekli yüksek neme ma-
ruz bırakmayın.

■ Cihazı çocuklardan uzak tutun.

■ Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanı-
mıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmala-
rı veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın
kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşu-
luyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel,
duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip olan
ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kul-
lanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başların-
da bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafın-
dan yapılmamalıdır.

■ Cihazda gözle görülür hasar mevcutsa, cihazı
asla kullanmayın.

■ GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik
standartlarına uygundur, bundan dolayı
herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz hasar
görürse satıcı, bir servis merkezi veya benzeri
uzman ve yetkili kişiler tarafından onarılmalı
veya değiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli
olmayan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik
tehlike ve riskler meydana getirebilir.

■ Cihazı kesinlikle parçalarına ayırmayın. Hatalı
kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir
garanti talebi kabul edilmez.

■ Cihazın temizliği için lütfen “Temizlik ve
bakım” bölümünde yer alan bilgilere bakın.
Temizleme işleminin ardından cihazı kurulayın.

■ Cihazı, asla gazlı ocak, elektrikli ocak veya
ısınmış fırın gibi sıcak yüzlerin üzerinde veya
yanında çalıştırmayın ve koymayın.

■ Cihazı, asla parlayıcı veya yanıcı maddelerin
bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

■ Bu cihazın üzerine aşırı yük yerleştirmeyin.
■ Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa pilleri kısa

bir süreliğine çıkararak veya değiştirerek
cihazı sıfırlayın.

■ Yalnızca yüksek kaliteli piller kullanın. Düşük
kaliteli piller akabilir ve cihazın zarar görmesi-
ne neden olabilir.



19TÜRKÇE

GÜVENLİK VE KURULUM ___________________

■ Sıcak ve yüksek neme sahip ortam gibi aşı-
rı koşullar veya bu cihazın hatalı kullanımı, ki-
şisel yaralanmalara neden olabilecek şekil-
de pillerin akmasına yol açabilir. Piller akarsa 
bir bezle silin ve yürürlükteki kanunlara uygun 
olarak pilleri elden çıkarın. Pil asidinin cildiniz-
le ya da gözlerinizle temas etmesinden kaçı-
nın. Pil asidinin gözlerinizle temas etmesi du-
rumunda, gözlerinizi bol suyla yıkayın ve der-
hal bir doktora başvurun. Pil asidi cildinizle te-
mas ederse etkilenen bölgeyi bol su ve sabun-
la iyice yıkayın.

■ Piller, yutulması halinde çok tehlikelidir. Lütfen 
pilleri ve bu cihazı daima çocuklardan uzakta 
tutun. Pilin yutulması durumunda hemen tıbbi 
yardım alın.

■ Piller kesinlikle şarj edilememeli veya tekrar 
kullanılmaya çalışılmamalı ve asla ateşe 
atılmamalıdır. Pillerin suyla temas etmesine 
kesinlikle izin vermeyin.

■ Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız 
lütfen pillerini çıkarın. Pillerin akması durumun-
da cihaz hasar görebilir. 

■ Tartınız doğru olarak çalışmıyorsa tüm pillerini 
değiştirin.

■ Piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! 
Lütfen pilleri çevreye duyarlı bir şekilde ve yü-
rürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak 
atın.

■ Asla eski ve yeni pilleri ya da farklı markaları 
aynı anda kullanmayın.

■ Cihazı çöpe atmadan önce pillerini çıkarın.
■ Pilleri takarken pil yuvasının içinde de gösteril-

diği gibi doğru kutupların eşleşmesine dikkat 
edin. Asla pilleri kısa devre yaptırmayın.

■ Tartma işlemi tamamlandıktan 10 saniye 
sonra tartı otomatik olarak kapanır.

■ Pilin gerilimi düştüğünde ekranda “Lo” düşük 
pil uyarısı görüntülenir. Pilleri yenisiyle değişti-
rin. 

Dikkat
■ PS 4110 sağlıklı yaşama yönelik bir üründür. 

Tıbbi bir ürün değildir. Tartının kullanımına 
veya görüntülenen sonuçlara dayanılarak 
tıbbi önerilerde bulunulamaz.

■ Ürününüz karmaşık algoritmalar kullanılarak 
tasarlanmıştır. Bu algoritmalar dolayısıyla, 
cihazınızın yakınlarında harici bir elektro-
manyetik parazit meydana gelirse, bu durum 
ölçümlerinizi etkileyebilir. Böyle bir durumda, 
öncelikle elektromanyetik parazitin kaynağını 
ortadan kaldırarak ölçümünüzü yineleyin. 
Aşırı elektromanyetik parazit altında, cihazınız 
kendi kendini korumaya alarak koruma 
moduna geçecektir. Normal çalışma moduna 
geri dönmek için paraziti ortadan kaldırdıktan 
sonra ürünün pilini çıkarın ve geri takın.



20 TÜRKÇE

GENEL BAKIŞ ______________________________

Değerli Müşterimiz,
Yeni GRUNDIG Dijital Vücut Tartısı PS 4110'u 
satın aldığınız için sizi kutlarız.
Kaliteli GRUNDIG ürününüzü yıllarca kullana-
bilmek için lütfen aşağıdaki kullanıcı notlarını 
dikkatli şekilde okuyun.

Sorumlu yaklaşım!
GRUNDIG hem çalışanlar hem 
de tedarikçiler için adil ücretlen-
dirme sunan sözleşmeyle kabul 
edilmiş sosyal çalışma koşulları 
sağlamayı, hammaddelerin etkin 
kullanımını, her yıl birkaç ton plas-

tikle atık miktarını düzenli olarak azaltmayı ve 
ürettiği aksesuarların en az 5 yıl kullanılabilme-
sini hedefler. 
Yaşamaya değer bir gelecek için. 
İyi bir amaç için. Grundig.

Kontroller ve parçalar 
Sayfa 3’deki şekle bakın. 

Üst tarafta
A  Bambu yüzey
B  LCD (Likit kristal ekran)

Üst tarafta
C  Kaymayan ayaklı sensörler
D   Metrik ve İngiliz ölçüm birimleri arasında   

geçiş düğmesi (kg/lb/st)
E  Pil yuvası kapağı.
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Hazırlık

Pillerin takılması / değiştirilmesi
Bu cihaz dört adet 1,5V pille (AAA/UM4/R03) 
çalışır. Daima tüm pilleri aynı anda değiştirin.
1 Cihazın alt tarafında bulunan pil yuvası 

kapağını E  ok yönünde bastırıp aşağı iterek 
çıkarın.

2 Gerekiyorsa ilk önce bitmiş pilleri çıkarın ve 
çevreye duyarlı şekilde atın. Dört adet 1,5V 
pili (AAA/UM4/R03) pil yuvasına yerleştirin. 
Pil yuvasında belirtilen doğru kutup yönlerine 
dikkat edin.

3 Pil yuvasının kapağını kapatın. Yerine tam 
oturmasını sağlayın.

Notlar
■ Pilleri, örneğin doğrudan gelen güneş ışığın-

dan, ısıtıcılardan veya ateşten kaynaklanan 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın.

■ Pil düşük güce sahipse LCD ekranda B  »Lo« 
uyarısı görüntülenir. Hemen dört adet yeni pil 
takın.

■ Piller bitmişse veya cihazı uzun süre kullan-
mayı düşünmediğinizde pilleri çıkarın. Pil 
akmasından kaynaklanan zararlar için üretici 
sorumluluk kabul etmez.

Çevre ile ilgili not
■ Piller, ağır metal içermeyenler de dahil olmak 

üzere evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. 
Lütfen pilleri, bölgenizde geçerli olan yasal 
düzenlemelere uygun olarak atın.

Ağırlık biriminin belirlenmesi
Bu cihaz ağırlığı İngiliz (lb: pound, st: stone) ve 
Metrik birimlerle (kg: kilogram) gösterebilir.
1 Metrik ve İngiliz birimleri arasında geçiş yap-

mak için düğmeye D  sürekli basarak istediği-
niz ağırlık birimini ayarlayın.

Kullanım
1 Tartıyı pürüzsüz düz bir zemine yerleştirin.
2 Tartının üst yüzeyine A  dikkatli bir şekilde çı-

kın ve ağırlığınızın ölçülmesi için hareketsiz du-
run.

Notlar:
■ Sadece sol veya sağ ayağınızı tartının üzerin-

deki ilgili kısma yerleştirerek cihazın üzerine 
nazikçe basın. Ayağınızın kenardan 
2 cm uzakta olmasını sağlayın. Ardından 
diğer ayağınızı yerleştirin ve yüzeyin diğer 
tarafına aynı şekilde konumlandırın. 

■ Ağırlığınızı cihazın ortasına konumlandırın.
■ Tartınızda rahatlık için bir otomatik açılma 

fonksiyonu bulunmaktadır. Tartınız üzerine 
çıktığınız zaman otomatik olarak açılır ve 
ölçülen vücut ağırlığı sadece 2-3 saniye içinde 
ekranda görüntülenir.

3 Vücut ağırlığınız LCD ekran B  üzerinde yanıp 
söner. 
– Ağırlığınızı bildiren rakamın yanıp sönmesi 

bitene kadar bekleyin. 
  

4 Yaklaşık 10 saniye sonra tartı otomatik olarak 
kapanır.
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Notlar
■ Cihaz otomatik kalibrasyon özelliğine sahiptir. 

Cihaz her çalıştırmadan sonra otomatik kalib-
rasyon yaptığı için ilk iki ölçümde ağırlığınızı 
yanlış ölçebilir.

■ Pillerin şarjı düşükse LCD ekranda B  ”LO” 
görüntülenir. Pilleri yenisiyle değiştirin.

  

■ Tartının maksimum yükü 180 kg'dır. Bu ağırlık 
geçilirse LCD ekranda B  “Err” ibaresi görün-
tülenir. Tartıdan hemen inin.

  

■ LCD ekran bir arıza gösteriyorsa tartıyı hemen 
sıfırlayın. Pilleri çıkarın, 10 saniye bekleyin ve 
pilleri tekrar takın.

■ Pil tasarrufu sağlamak için tartı üzerinde oto-
matik bir kapanma fonksiyonu bulunmaktadır. 
Tartma işlemi tamamlandıktan 10 saniye son-
ra tartı otomatik olarak kapanır.
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Temizleme ve bakım

Uyarı
■ Temizleme işlemi esnasında güvenlik talimatla-

rını dikkatli şekilde izlediğinizden emin olun.

1 Cihaz otomatik olarak kapanana kadar 
bekleyin.

2 Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve 
yumuşak bir bez kullanın.

Dikkat
■ Cihazı temizlemek için kesinlikle temizlik mad-

deleri, alkol, aseton, benzin, solventler veya 
aşındırıcı temizlik maddeleri, metal nesneler, 
metal parlatıcısı veya sert fırçalar kullanma-
yın. 

■ Aleti kesinlikle su veya bir başka sıvının içerisi-
ne sokmayın. 

Not
■ Cihazın temizlenmesinin ardından tüm parça-

ları yumuşak bir havluyla dikkatlice kurulayın.

Saklama
Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, 
lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
Cihazın tamamen kurutulduğundan emin olun.
Cihazı, doğrudan gelen güneş ışığından ve nem-
den korunan serin ve kuru bir yerde saklayın.
Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
muhafaza edildiğinden emin olun.
Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri 
pil yuvasından çıkarın.

Çevre ile ilgili not
Bu ürün, tekrar kullanılabilir ve geri dönüşüme uy-
gun yüksek kaliteli parçalardan ve malzemelerden 
üretilmiştir.

Bu nedenle, hizmet ömrünün sonunda 
ürünü ve pillerini normal evsel atıklar-
la birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik 
donanımların geri dönüşümü için oluştu-
rulan toplama noktasına götürün. Bu hu-

sus ürünün üzerinde, kullanım kılavuzunda ve am-
balaj üzerinde bulunan şu simge ile gösterilir.
En yakın toplama noktasını öğrenmek için lütfen 
yerel makamlara danışın.
Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünü sağlayarak 
çevrenin korunmasına yardımcı olun.

Teknik veriler
Bu ürün 2004/108/EC ve 2006/95/EC 
Avrupa yönergesine uygundur.

Güç kaynağı
4 x 1,5 V pil (AAA/UM4/R03)

Maksimum ağırlık 
180 kg / 396 lb / 28 st 

Minimum ağırlık 
6,0 kg / 13 lb / 1 st

Bölme
d = 100 g

Ortam sıcaklığı
20ºC ±15 ºC  

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı sak-
lıdır.
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