
ВЕСЫ КУХОННЫЕ
Инструкция по эксплуатации

ВАГИ КУХОННІ
Інструкція з експлуатації

DKS-3107 BOWL

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ваги кухонні електронні 5 кг
2. Максимальна вага зважування: 5 кг
3. Розмір РК дисплею 40 х 19 мм
4. Розмір ваг: 23 х 20 х 8.5 см
5. Точність вимірювання: 1 гр
6. Одиниці вимірювання: гр / кг / фунти / унції / мл / fi:oz
7. Вільне перемикання між одиницями вимірювання: гр / фунти / унції 

/ кг / мл / fi:oz
8. Функція обнулення тари
9. Живлення від 2-х Батарей AAA
10. Система високочутливих датчиків забезпечує більш точні результати 

зважування
11. Автоматичне відключення
12. Індикація низького заряду батареї
13. Індикація перевантаження
14. ВКЛ/ВИКЛ

UNIT: Вибір одиниці вимірювання (гр / фунт / унція / мл / кг / fi:oz)

ON/OFF/TARE: включити живлення, виключити живлення та функція 
послідовного зважування

LOW BATTERY: Будь ласка, замініть батарею, коли на екрані 
з’являється позначка “LO”, яка вказує на те, що батарея розрядилася

OVERLOAD: Поява на дисплеї символів “0-Ld” вказує на переван-
таження.

ФУНКЦІЇ

Встановіть ваги на тверду, рівну та стійку поверхню.

Для включення ваг натисніть на кнопку “ON/OFF/TARE” і через де-
кілька секунд вони будуть готові до використання, коли на РК дисплеї 
відобразиться “0g”
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Натисніть кнопку “UNIT” і ви зможете обирати між одиницями вимі-
рювання “g” (гр), “lb” (фунти), “oz” (унції), “Kg” (кг) , «ml» (мл), «fi:oz»

Помістіть контейнер та об’єкт, який ви хочете зважити, на платформу 
ваг і вага буде відображена на дисплеї

Натисніть кнопку “ON/OFF/ TARE” для того, щоб обнулити вагу усіх 
об’єктів на платформі і на екрані буде відображено позначки “Tare” 
та “0g”. Потім помістіть об’єкт в контейнер або додайте більше речей 
на платформу і на екрані буде відображатися вага предметів, які ви 
додаєте.

Продовжуйте використовувати кнопку “ON/TARE” і ви зможете зручно 
отримати відповідну вагу більшої кількості об’єктів завдяки функції 
послідовного зважування. А коли усі об’єкти будуть прибрані з плат-
форми, на екрані буде відображена загальна вага усіх об’єктів, які 
зважувалися послідовно.

Натисніть на кнопку “ON/OFF/TARE” для вимкнення ваг, коли на екра-
ні відображається “0g”, якщо вам більше нічого не потрібно зважува-
ти, або вони вимкнуться автоматично, якщо ваги не будуть викорис-
товуватися протягом декількох секунд.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. Київ, 
04119. Виробник: CIXI TIANYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 
Add: Western Guanhaiwei Industrial Zone. Cixi,Ningbo,China (Кіксі Ті-
анью Електронік Технолоджі Ко., ЛТД. Адреса: Вестерн Гуанхайвей 
Індастріал Зона. Кіксі, Нінгбо, Китай). Гарантійні зобов’язання: див. в 
гарантійному талоні. Гарантійний термін: 1 рік. Термін придатності: 3 
роки. Номер партії ідентифікується за датою виготовлення. Дата ви-
готовлення: 10.06.2019.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Весы кухонные электронные 5 кг
2. Максимальный вес взвешивания: 5 кг
3. Размер ЖК дисплея 40 х 19 мм
4. Размер весов: 23 х 20 х 8.5 см
5. Точность измерения: 1 гр
6. Единицы измерения: гр / кг / фунты / унции / мл / fi:oz
7. Свободное переключение между единицами измерения: гр / фунты /

унции / кг / мл / fi:oz
8. Функция обнуления тары
9. Питание от 2-х Батарей AAA
10. Система высокочувствительных датчиков обеспечивает более точ-

ные результаты взвешивания
11. Автоматическое выключение
12. Индикация низкого заряда батареи
13. Индикация перегрузки
14. ВКЛ/ВЫКЛ

UNIT: Выбор единицы измерения (гр / фунт / унция / мл / кг / fi:oz)

ON/OFF/TARE: включить питание, выключить питание и функция по-
следовательного взвешивания

LOW BATTERY: Пожалуйста, замените батарею, когда на экране по-
является индикатор “LO”, указывающий на то, что батарея разряди-
лась

OVERLOAD: Появление на дисплее символов “0-Ld” указывает на 
перегруз.

ФУНКЦИИ

Установите весы на твердую, ровную и устойчивую поверхность.

Для включения весов нажмите на кнопку “ON/OFF/TARE” и через не-
сколько секунд они будут готовы к использованию, когда на ЖК дис-
плее отобразится “0g”
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Нажмите кнопку “UNIT” и вы сможете выбирать между единицами из-
мерения “g” (гр), “lb” (фунты), “oz” (унции), “Kg” (кг), «ml» (мл), «fi:oz»

Помесите контейнер и объект, который вы хотите взвесить, на плат-
форму весов и вес будет отображен на дисплее

Нажмите кнопку “ON/OFF/ TARE” для того, чтобы обнулить вес всех 
объектов на платформе, и на экране будут отображены обозначе-
ния “Tare” и “0g”. Потом поместите объект в контейнер или добавьте 
больше предметов на платформу и на экране будет отображаться 
вес предметов, которые вы добавляете.

Продолжайте использовать кнопку “ON/TARE” и вы сможете удобно 
получить соответствующий вес большего количества объектов благо-
даря функции последовательного взвешивания. А когда все объекты 
будут убраны с платформы, на экране будет отображен общий вес 
всех объектов, которые взвешивались последовательно.

Нажмите на кнопку “ON/OFF/TARE” для выключения весов, когда на 
экране отображается “0g”, если вам больше ничего не нужно взвеши-
вать, или они выключатся автоматически, если весы не будут исполь-
зоваться в течение нескольких секунд.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая 1, г. Киев, 
04119. Производитель: CIXI TIANYU ELECTRONIC TECHNOLOGY 
CO., LTD Add: Western Guanhaiwei Industrial Zone. Cixi, Ningbo, China 
(КИКС Тианью Электроник Технолоджи Ко., ЛТД. Адрес: Вестерн Гу-
анхайвей Индастриал Зона. КИКС, Нингбо, Китай). Гарантийные обя-
зательства: см. в гарантийном талоне. Гарантийный срок: 1 год. Срок 
годности: 3 года. Номер партии идентифицируется с датой 
изготовления. Дата изготовления: 10.06.2019.


