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WMF digitalne tehtnice 

Tehnični podatki 

Merske enote: g, ml, fl. oz, lb:oz 

Največja teža: 5.000 g, 5.000 ml, 176 fl. oz, 11 lb:0,4 oz 

Razdelitev: 1 g, 1 ml, 0,1 fl. oz, 11 lb:0,1 oz 

 
Kakovostne lastnosti 

Priloženi 2 CR2032 litijevi bateriji LCD-

zaslon 

Merske enote: g, ml, lb:oz, fl. oz 

Funkcija dodajanja (tara/odštevek) 

Prikaz preobremenitve: EEEE 

Samodejni izklop po pribl. 60 sekundah 

Prikaz nizkega stanja baterije 

 
Pred prvo uporabo 

Odstranite zaščitni trak na reži za baterijo na zadnji 

strani tehtnice. Tehtnico lahko zdaj uporabljate.  

 
Navodila za uporabo 

Tehtnico postavite na trdno površino in preverite, 

da je poravnana. Na tehtnico ne smejo padati 

manjši predmeti, saj jo to lahko poškoduje.  

 

Pritisnite gumb za vklop      . Na zaslonu se prikaže 0. 

 
Za izbiro želenih merskih enot pritisnite gumb za 

ENOTE. 

Hrano lahko položite direktno na tehtnico in jo 

stehtate. 

Če želite tehtati hrano v posodi, uporabite funkcijo s 

taro.  Najprej na tehtnico položite prazno posodo. Če je 

teža nižja od 50 g, pritisnite gumb za vklop       . Po 

nekaj sekundah se na zaslonu prikaže 0.  Če je teža 

višja od 50 g, pritisnite gumb TARA; na zaslonu se 

prikaže TARA. Zapis na zaslonu se hitro povrne nazaj 

na 0. Zdaj lahko v posodo dodate vsebino, ki jo želite 

stehtati, in jo stehtate. 

Za izklop tehtnice zadržite gumb za vklop        pribl. 3 

sekunde. 

Če tehtnice ne uporabljate več, se po pribl. 60 sekundah 

samodejno izklopi. 

 
Uporaba in navodila za nego 

Tehtnica ni vodoodporna, zato jo shranjujte na čistem 

in suhem mestu. Prah ali vlaga lahko vplivata na 

pravilen rezultat tehtanja. 

Po potrebi tehtnico obrišite z vlažno krpo. Nikoli je 

ne potapljajte v vodo ali tekočino in je ne čistite  

v pomivalnem stroju. 

Tehtnico vedno uporabljajte pri sobni temperaturi,  

na stabilni, ravni površini brez vibracij S predmeti, ki 

jih želite stehtati, morate ravnati previdno, saj ne 

smejo pasti na površino za tehtanje.  



  

 

 

 
 

Opomba 

Če presežete najvišjo težko (5 kg), se na zaslonu 

pojavi sporočilo o napaki EEEE. Funkcija ni več na voljo, 

če je teža prevelika (več kot 5 kg). 

Za menjavo baterije se na zaslonu pojavi 

simbol Lo za prazno baterijo. 

Za menjavo baterije odprite režo za baterijo na tehtnici. 

Potrebujete dve litijevi bateriji CR2032. Baterije 

namestite skladno s poli. 

 
Navodila za uporabo baterij 

Priloženih baterij ne morete polniti.  

Baterij ne smete poškodovati, predreti ali metati na ogenj.  

Baterije lahko zamenjate samo z baterijami, 

kot je navedeno v teh navodilih za uporabo. Baterij nikoli 

ne mečite med navadne gospodinjske odpadke. 

 
Snovi v baterijah so okolju škodljive in ogrožajo 

zdravje ljudi. Ločeno zbiranje in recikliranje baterij to 

preprečuje, predelava baterij pa zagotavlja, da se snovi 

v njih ponovno uporabijo. 

Če so tolerančne vrednosti 

več kot od 0,0005 odstotka teže živega srebra,    

več kot 0,002 odstotka teže kadmija                      

ali več kot 0,004 odstotka teže svinca 

presežene, so navedeni kemijski simboli za te kovine, 

Hg (živo srebro), Cd (kadmij) in Pb (svinec).  

 
Varnostna navodila za litijeve baterije 

(CR2032/CR2430) 

Litijeve baterije vsebujejo celice litijevega mangana.   

Če tehtnice ne uporabljate dalj časa, 

baterije vzemite iz naprave. 

Litijevih baterij ne smete nikoli odpirati, jih metati 

na ogenj ali jih izpostavljati udarcem, saj lahko iztekajo 

strupeni hlapi, kar predstavlja tveganje za eksplozijo. 

Celic, ki puščajo, nikoli ne prijemajte z golimi rokami.  

Če pride do stika z očmi ali rokami, jih izperite 

z veliko količino vode. V primeru draženja kože ali oči 

se obrnite na svojega zdravnika. 

Zavržete lahko samo popolnoma prazne ali zapakirane 

celice, zaščitene pred spremembo polarnosti v skladu 

z lokalnimi predpisi o odstranjevanju. 

Celic ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi ali 

visokim temperaturam, saj to predstavlja nevarnost 

pregrevanja. 

Shranjujte pri temperaturi  < 40 °C. 

 
Odstranitev 

 
Prazne baterije: 

Baterij ne smete metati med navadne 

gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik 

je zakonsko obvezan, da baterije zavrže 

na primeren način v zbirnih centrih v trgovinah, 

kjer prodajajo baterije. 

 
Naprava: 

Ob koncu življenjske dobe naprave nikoli 

ne smete zavreči med navadne gospodinjske 

odpadke. Pri lokalnih oblasteh ali na lokalnem 

odlagališču preverite, kakšne so možnosti 

za okolju prijazno odstranitev. 

  



  

 

 

  REKLAMACIJE 
 
Complaint slip | Réclamations | Reklamacije | Cupón para 

reclamaciones | Tagliando di reclamo| 投诉单 

 
Name des Käufers | Purchasers name | Ime kupca | Nom de 

l‘acheteur | Nombre del vendedor | Nome cliente | 客戶姓名 

 
Straße | Street | Ulica | Rue | Calle | Via | 街道 

 
Postleitzahl | Postcode | Poštna številka | Code postal | Código postal | Codice 

postale | 郵政編碼 

 

Ort | City | Kraj | Lieu |Población | Luogo | 番地 - 地點 

 

 

Stempel des WMF Fachgeschäfts | WMF retailer’s stamp | Žig zastopnika WMF 

| Timbre du magasin spécialisé WMF | Sello del comercio de WMF | Timbro del 

negozio specializzato WMF | WMF 專業商店的印章 

 

Verkaufsdatum | Date of sale | Datum prodaje | Date de vente Fecha de venta | 

Data di vendita | 售出日期 

 



 

 

 

 
 

WMF AG 

 
Eberhardstraße 

73312 Gelsllngen | Steige 

Nemčija 

 
www.wmf.com 
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