
 
 
LT   Asmeninės svarstyklės PSA 

 

 
 

 

Vartotojo instrukcija  Prašome atidžiai perskaityti! 

 

 

LT        Vartotojo instrukcija 

1 Saugos informacija ............................................................................................. 

2 Naudinga informacija ......................................................................................... 

3 Naudojimas............................................................................................................. 

4 Kita......................................................................................................... 

 

 

Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 

 

 

 

 

 

 

 



Prietaisas ir jo valdymas  

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Ekranas 

2. Baterijų skyrius (apačioje) 

3. Stovėjimo vieta 

4. Perjungimas į 

       Kilogramus (kg) 

       Svarus (lb) 

       Stonus (st) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVARBI INFORMACIJA! 
IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 

 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 
 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 

Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 

Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 

pažymėtus įspėjimus. 

 

   

ATSARGIAI 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 

simboliu pažymėtas pastabas. 

 

    

PASTABA 

Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 

 

  

   

 

Partijos numeris 

 

    

 

Gamintojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Saugos informacija 
 

 • Žmonėms, turintiems nepakankamą svorį arba viršsvorį, dėl bet kokio gydymo arba 
dietos būtina konsultuotis su kvalifikuotu gydytoju arba dietologu. Šiomis svarstyklės 
nustatytas svoris gali tapti naudinga informacija skiriant gydymą arba dietą. 

 

• Pavojus apvirsti! 
Nestatykite svarstyklių ant nelygaus paviršiaus. 
Niekada nestokite ant svarstyklių kampo. 
Matuodamiesi svorį jokiu būdu nestovėkite ant vienos svarstyklių pusės ar krašto. 

 

• Pavojus paslysti! 
Nestovėkite ant svarstyklių drėgnomis pėdomis. 
Nestovėkite ant svarstyklių dėvėdami kojines. 

 • Naudokite įrenginį tik pagal vartojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. 
 • Garantija nustos galioti tuo atveju, jeigu įrenginys buvo naudojamas ne pagal nurodytą 

paskirtį. 
 • Svarstyklės pagamintos buitiniam naudojimui. Jos netinka komerciniam naudojimui 

ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose. 
 • Nenaudokite prietaiso, jeigu jis veikia netiksliai, buvo numestas, įkritęs į vandenį arba 

kitaip pažeistas. 
 • Svarstyklių matuojamo svorio riba – 180 kg arba 400 lbs. Neperkraukite svarstyklių. 

 
• Statykite svarstykles ant tvirto, lygaus pagrindo. Minkšti arba nelygūs paviršiai yra 

netinkami svorio matavimo procesui ir veda link neteisingų rezultatų. 
 • Nenaudokite svarstyklių patalpose su aukštu temperatūros ar drėgmės lygiu. 

 
• Laikykite svarstykles atokiau nuo vandens. 

 
• Svarstykles naudokite atsargiai, apsaugokite nuo smūgių ar vibracijos. Stenkitės 

nenumesti svarstyklių ant žemės. 
 • Neardykite svarstyklių, kitaip nustos galioti prietaiso garantija. Šio prietaiso nesudaro 

detalės, kurias vartotojas galėtų pakeisti pats, išskyrus baterijas. 
 • Garantijos galiojimo metu nemėginkite patys remontuoti įrenginio. Visu prietaiso 

remonto darbus  turi atlikti tik įgaliotas aptarnavimo centras.  
 • Jeigu svarstyklės kurį laiką nebus naudojamos, išimkite bateriją. 
 

2 Naudinga informacija  

 

Ačiū Jums!   Dėkojame jums už pasitikėjimą mumis ir sveikiname! 

Pirkdami asmenines svarstykles PSA jūs įsigijote aukščiausios kokybės gaminį iš 

MEDISANA. 

Šis prietaisas skirtas žmonių svorio matavimui. 

Siekiant užtikrinti, kad jūsų MEDISANA PSA asmeninės svarstyklės tarnautų kuo 

ilgesį laiką, rekomenduojame atidžiai perskaityti šiuos svarstyklių naudojimo ir 

atsargumo nurodymus. 

 

2.1 Prekės ir įpakavimas  

Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo 

galimybių, kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  



 

Prietaiso pakuotėje rasite: 

• 1 MEDISANA asmenines svarstykles PSA 

• 3 AAA tipo, LR03 1,5 V baterijas 

• 1 tipo AA, LR6 1,5 V bateriją 

• 1 vartotojo Instrukciją 

 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su prietaiso pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 
 

 

2.2 Prietaiso savybės 

• Asmeninės svarstyklės su integruotu analoginiu laikrodžiu; 

• Didelis LCD ekranas su juodame fone baltais šviečiančiais skaitmenimis;  

• Svorio riba – iki 180 kg 

• Svorio gradavimas  - 100 g 

• Svorio vienetų perjungimas į kg, lb ir st. 

• Nedūžtantis 6mm beskeveldris stiklas. 

• Patogus įjungimas pėda. 

 

2.3 Būtinos sąlygos teisingiems matavimo rezultatams 

Teisingus svarstyklių rodmenis gausite tik įvykdydami žemiau nurodytas sąlygas: 

• Visada sverkitės tomis pačiomis sąlygomis; 

• Visada sverkitės tuo pačiu dienos metu; 

• Stovėkite tiesiai ir nejudėkite; 

• Geriausia svertis ryte, po dušo arba vonios, ir sausomis pėdomis. 

Jeigu svorio matavimai buvo atliekami reguliariai,  atsiranda galimybė stebėti kūno svorio raidą. 
 

3.1 Baterijos įdėjimas/keitimas 

 

Prieš įjungdami skaitmenines svarstykles, įdėkite tris 1.5 V AAA tipo komplekte esančias baterijas, LR03 ir 

1.5 V bateriją AA tipo LR6 (laikrodžiui) į įrenginį. Norėdami tai padaryti, atidarykite baterijų skyrių 2 po 

prietaisu ir įdėkite baterijas. Įsitikinkite, kad baterijų poliškumas teisingas (kaip parodyta baterijų skyriuje). 

Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį atgal ir stumkite jį, kol užsifiksuos savo vietoje.  

Jeigu paspaudus įjungimo mygtuką prietaiso ekrane 1 atsiranda užrašas „LO“ arba ekranas lieka tuščias, 

pakeiskite bateriją. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
BATERIJŲ SAUGOS INFORMACIJA 

• Nebandykite ardyti baterijų! 

• Nedelsiant pašalinkite iš prietaiso išsikrovusias baterijas! 

• Atsiradus nuotėkiui saugokitės, kad rūgštis nepatektų ant odos, į akis ir burnos ir 
nosies gleivinę! Jeigu baterijos rūgštis kontaktavo su bet kuriomis iš šių kūno dalių, 



nuplaukite paveiktą vietą švariu vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Jeigu prarijote baterija, nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Visas baterijas keiskite vienu metu! 

• Naudokite tik to paties tipo baterijas, niekada nenaudokite skirtingų rūšių baterijų 
vienu metu arba seną bateriją su nauja! 

• Teisingai įdėkite baterijas ir stebėkite baterijų poliškumą! 

• Jeigu kurį laiką nesiruošiate naudotis prietaisu, išimkite baterijas! 

• Laikykite baterijas kuo atokiau nuo vaikų! 

• Nebandykite šių baterijų įkrauti! Sprogimo pavojus! 

• Netrumpinkite grandinės! Sprogimo pavojus! 

• Nemeskite baterijų į ugnį! Sprogimo pavojus! 

• Nemeskite panaudotų baterijų į buitinių atliekų konteinerį, įdėkite jas į pavojingų 
atliekų konteinerį arba nuneškite į baterijų surinkimo punktą beveik bet kurioje 
parduotuvėje! 

 

3.2 Masės matavimo vienetų keitimas 

Jūsų svoris gali būti rodomas kilogramais (kg), stonais (st) arba svarais (lb). Norėdami nustatyti svorio 

matavimo vienetą, paspauskite mažą jungiklį prietaiso apačioje. 

 

3 VEIKIMAS 

 

3.3 Laikrodžio Nustatymas 

1. Nustatykite laiką sukdami mažą ratelį baterijų skyriuje. 

2. Jeigu nenaudojate laikrodžio, išimkite baterijas. 

 

3.4. Svėrimasis 

1. Pastatykite svarstykles ant plokščio ir tvirto pagrindo. Visos keturios kojelės turi liesti grindis. 

2. Visada sverkitės ant tų pačių svarstyklių, toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu. Sverkitės be drabužių, prieš 

valgį, geriausia ryte prieš pusryčius. 

3. Ekrane 1 atsiradus užrašui „0.0 kg“, atsistokite ant svarstyklių ir nejudėkite. 

Kol bus matuojamas jūsų svoris, ekrane mirksės dydis ir matavimo vienetas “kg”. Kai matavimas 

stabilizuosis, “kg” piktograma nustos mirksėti. 

Išmatuotas jūsų kūno svoris, pvz. 65.1 (65 kg 100 g), bus rodomas maždaug 6 sekundes. Tuomet svarstyklės 

išsijungs automatiškai. 

 

 

 

 

    

PASTABA 

Jei svarstyklės buvo pervežtos ar perkeltos, jūs galite jas kalibruoti švelniai pėda 

paliesdami paviršių, kol ekrane pasirodys užrašas “CAL”, o tada “0, 00 kg”. Svarstyklės 

išsijungs automatiškai maždaug po 6 sekundžių. 

 

 

 

 

 



3.5 Klaidų pranešimai  

Ekrane gali pasirodyti šie klaidų pranešimai : 

  Svarstyklės perkrautos. 

  Baterijos senka. Įdėkite naujas baterijas. 

  Klaida matavimo metu.  

 

4 Kita 

4.1 Priežiūra  

• Prieš pradėdami valyti prietaisą išimkite visas baterijas. 

• Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių ar šiurkščių valymo šepetukų. 

• Neleiskite, kad į prietaiso vidų patektų vandens. Nenaudokite prietaiso, kol jis visiškai neišdžiuvo. 

• Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, purvo ir drėgmės. 

• Nestatykite svarstyklių vertikaliai, nes tai gali sukelti baterijų ištekėjimą. 

• Jeigu kurį laiką nenaudosite prietaiso, būtinai ištraukite baterijas, priešingu atveju atsiras baterijų 
nutekėjimo rizika  

 

4.2 Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai 
privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 
elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 
punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 
Prieš išmesdami prietaisą išimkite baterijas. Nemeskite senų baterijų kartu su buitinėmis 
atliekomis – perduokite baterijas perdirbimo punktui arba parduotuvei. Norėdami gauti 
daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į savivaldybės instituciją 
arba pardavėją. 

 

4.3 Techninės specifikacijos 
Pavadinimas ir modelis   MEDISANA asmeninės svarstyklės PSA 

Maitinimo įtampa    svarstyklės 
    4.5 V= , 3 x 1.5 V baterijos 
    (AAA tipo, LR03) 
    laikrodis 

  1.5 V= , 1 x 1.5 V baterijos 
  (AA tipo, LR6) 

Didžiausias svoris  iki 180 kg 
Svorio gradavimas  100g 
Automatinis išsijungimas   maždaug po 6 sekundžių 
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)  apytiksliai 30 x 32 x 4.9 cm 
Svoris  apytiksliai 2,2 kg 
Gaminio numeris  40435 
EAN numeris   4015588 40435 1 

 

  
Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir 
optinius pakeitimus be įspėjimo. 
 


