
 

  

 

 

                                                     Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας 

Dark Glass * KS-005.007A 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Οδηγίες χρήσης 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 Κρατήστε τη ζυγαριά μακριά από νερό. 

 
 

 
 Κρατήστε τη ζυγαριά με προσοχή. 

 

 

 Μην το βάζετε σε ανώμαλο πάτωμα ενώ ζυγίζετε. 
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Αγαπητέ πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 

Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που 
προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι 
θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. 

Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών 
συσκευών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και 
κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι 
δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα 
άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 

Γενικές οδηγίες  
 

Η ζυγαριά σας είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης  ακριβείας. Χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σας 
με προσοχή. Μην τη ρίξετε ή μην πηδήξετε πάνω του. Η κλίμακα είναι ανθεκτική, αλλά η κακή 
χρήση ή η κατάχρηση μπορεί να καταστήσει τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες μη λειτουργικούς. 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά. 

2. Ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για όλο τον εξοπλισμό όταν 
χρησιμοποιείτε αυτή την συσκευή. 

3. Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη. Μην εκθέτετε αυτό το 
προϊόν σε βροχή ή υγρασία. 

4. Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά κάτω από τον ήλιο και να την κρατάτε μακριά από 
συσκευές θέρμανσης όπως φούρνο, σόμπα κ.λπ. 

5. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην 
την αποσυναρμολογείτε. 

6.  Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά μόνο για τον προορισμό της. 

 

 

 

 
 

Εγκατάσταση μπαταρίας 

ON/OFF/κουμπί απόβαρου 

απεικόνιση βάρους 

Κουμπί μονάδας μέτρησης  

 

1.  Γυρίστε ολόκληρη την συσκευή ανάποδα και επαναφέρετε την με ασφάλεια 

σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. 

2. Αφαιρέστε το πορτάκι της μπαταρίας. 

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χώρο της μπαταρίας, διασφαλίζοντας ότι η θετική πλευρά είναι στραμμένη προς τα πάνω. 
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4. Κλείστε το πορτάκι της μπαταρίας. 

 
κατάσταση μπαταρίας 

 Όταν εμφανίζεται το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη LCD, υποδεικνύει ότι η 
μπαταρία είναι χαμηλή. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και αντικαταστήστε τις παλιές 
μπαταρίες με νέες. 

 Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. 
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες γιατί μπορεί να εκραγούν σε υψηλή θερμοκρασία. 
Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση και 
την απόρριψη μπαταριών. 

 Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες 
του ίδιου τύπου. 

 
Λειτουργία 

 Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία στο χώρο της μπαταρία. 

 Βάζετε πάντα τη ζυγαριά σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. 

 Ζυγίστε τα συστατικά της συνταγής τοποθετήστε ένα κατάλληλο μπολ ή δοχείο στην 
επιφάνεια της ζυγαριάς. Τα στερεά συστατικά μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στη 

ζυγαριά. 

Ενεργοποίηση της ζυγαριάς 

1. Ενεργοποιήστε την ζυγαριά πατώντας το κουμπί ON/OFF/TARE. 

2. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει όλους τους χαρακτήρες για μερικά δευτερόλεπτα και μετά 

 θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

3. Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αδράνεια για 60 δευτερόλεπτα. 

Ζύγιση ενός στοιχείου 

1. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά. 

2. Τοποθετήστε ένα στοιχείο στην επιφάνεια της ζυγαριάς και θα εμφανιστεί το ακριβές 

βάρος του αντικειμένου. 

Για μετατροπή μεταξύ γραμμαρίων (gm) και  στρώση όζοντος (oz) 

Πατήστε το κουμπί UNIT.  

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απόβαρου : 

1. ενεργοποιήστε τη ζυγαριά. 

2.  θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

3. Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην επιφάνεια ζύγισης και διαβάστε την τιμή ανάλογα. 
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4. Πατήστε ξανά ON/OFF/TARE. Το βάρος αυτού του στοιχείου θα εξαλειφθεί και η ζύγηση θα αλλάξει σε 

. 

5. Τοποθετήστε το επόμενο αντικείμενο στην επιφάνεια ζύγισης και λάβετε την νέα ζύγιση. 

Σημείωση: Η κλίμακα θα εμφανίσει αρνητική ένδειξη όταν αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία. Πατήστε το πλήκτρο 

ON/OFF/TARE μία φορά και η αρνητική ένδειξη αλλάζει στο μηδέν. 

υπερφόρτωση 

1. Όταν η χωρητικότητα φόρτωσης υπερβεί τη μέγιστη χωρητικότητα της ψηφιακής 

κλίμακας, το  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 

2. Αφαιρέστε τα αντικείμενα από την επιφάνεια της ζυγαριάς για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά . 

Απενεργοποίηση 

Όταν αυτή η ένδειξη εμφανιστεί , πατήστε το κουμπί ON/OFF/TARE για να 
απενεργοποιηθεί η ζυγαριά. Η κλίμακα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από αδράνεια για 60 
δευτερόλεπτα  

καθαρισμός 
 

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί. Μην βυθίζεστε απευθείας σε νερό ή απορρυπαντικό και μην χρησιμοποιείτε 
διαβρωτικό καθαριστικό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μοντέλο: ......................................KS-005.007A 

Μέγιστη χωρητικότητα .................5kg 

Θερμοκρασία λειτουργίας ............... 0°C ~ +40°C 

Πηγή ενέργειας ................................ One CR-2032 3V Lithium Batteries 

   Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.  

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 

σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών  
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αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή 

στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 

ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 

σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 

προϊόν. 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, λανθασένη 

εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που 

αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή 

επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, 

καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη 

με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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      HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 
Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 
 
 

      KAPA EMPORIO 
        Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 

        Καραγιαννοπούλου 32, 
        61100 Κιλκίς 

        Τηλ. +302341024654 
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