Agnes I.I

PERSONAL SCALE

SAFETY PRECAUTIONS
-- Keep batteries and packaging material away from children.
-- Follow the polarity shown in the battery compartment when changing the battery (+/-).
-- Do not charge, deform or open the battery.
-- Do not throw the battery in fire.
-- The product is intended for indoor use.
-- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
SPECIFICATIONS
-- Weight capacity: 5-180 kg
-- Units: kg / lb / st
-- Graduation: 0.1 kg / 0.2 lb
-- Low battery indicator: Lo
-- Overload indicator: Err
INSTRUCTIONS FOR USE
-- Insert the included CR2032 lithium battery in the battery compartment on the bottom of the
scale. Pay attention to the polarity shown in the compartment when inserting the battery.
-- Default unit on the scale is Kg but you can change it by pressing the UNIT button located on
the bottom of the scale.
-- Step on the scale and the weight will be shown in the display within a couple of seconds. Once
you step off the scale, it will switch off automatically after a few seconds.
GENERAL ADVICE
-- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required.
Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
-- Do not use abrasive cleaning products, it will scratch the surface of the scale.
-- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature,
electromagnetic fields and heat sources.
-- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scale to tip.
-- If any trouble with the scale, please check the battery capacity and replace it if necessary.

Environment
This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be
disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste
collection systems, contact your local dealer or authority for more information.
This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.
Law and safety
This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means
that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current
regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Reservations
We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and
improvements to the product and related materials.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
-- Håll batterier och förpackningsmaterial borta från barn.
-- Följ polariteten (+/-) som visas i batterifacket när du byter batteri.
-- Ladda, deformera eller öppna inte batteriet.
-- Släng inte batteriet i öppen eld. Följ lokala riktlinjer för att kassera batterier.
-- Produkten är avsedd för inomhusbruk.
-- Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med den.
SPECIFIKATIONER
-- Viktkapacitet: 5-180 kg
-- Enheter: kg / lb / st
-- Gradering: 0,1 kg / 0,2 lb
-- Indikator för lågt batteri: Lo
-- Indikator för överbelastning: Err
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
-- Placera det medföljande CR2032-batteriet i batterifacket på undersidan av vågen. Notera
polariteten som visas i batterifacket när du sätter i det.
-- Vågen är inställd på Kg men du kan ändra enhet genom att trycka på UNIT-knappen som sitter
på undersidan.
-- Kliv upp på vågen så visas vikten inom ett par sekunder. När du sedan kliver av vågen kommer
den stängas av efter ett par sekunder.
GENERELLA RIKTLINJER
-- Rengöring: Du kan rengöra vågen med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel om det
behövs. Sänk aldrig ner vågen i vätska eller skölj den under rinnande vatten.
-- Använd inte slipande rengöringsmedel då det kan repa ytan på vågen.
-- Skydda vågen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, drastiska förändringar i temperatur,
elektromagnetiska fält och värmekällor.
-- Kliv aldrig på ytterkanten av vågen med en fot då det leder till vågen kommer tippa och kan ta
skada.
-- Om du upplever problem men vågen rekommenderar vi att du kontrollerar batterikapaciteten
och byter ut batteriet om nödvändigt.

Miljö
Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas
separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala
myndigheter eller din återförsäljare för mer information.
Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart.
Lag och säkerhet
Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska
kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att
använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning
av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

