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Αγαπητέ πελάτη,
σ’ ευχαριστούμε που αγόρασες μια ζυγαριά Meliconi.

Union Jack
Kitchen

Η μπαταρία παρέχεται ήδη τοποθετημένη, προστατευμένη με ένα μικρό πλαστικό στρώμα 
για την αποφυγή φθοράς της. Πριν τη χρήση αρκεί να το αφαιρέσετε και η ζυγαριά θα 
είναι έτοιμη προς χρήση.

• Ζυγαριά με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας
• δείχνει τον όγκο νερού και γάλακτος
• λειτουργία απόβαρου
• αυτόματο σβήσιμο
• δυνατότητα επιλογής της μονάδας μέτρησης
• ένδειξη άδειας μπαταρίας

Λειτουργίες

Πρώτη χρήση

Οθόνη LCD

We igh t      Milk      Wa te r

Λειτουργία απόβαρου

Αρνητική τιμή

Λειτουργία μηδενός

Λειτουργία βάρους

Λειτουργία όγκου γάλακτος

Μονάδα όγκου (χιλιοστόλιτρο, ml)

Μονάδα βάρους (ουγγιά)

Μονάδα όγκου (ουγγιά όγκου)

Λειτουργία όγκου νερού

Τρόποι λειτουργίας

We igh t      Milk      Wa te r We igh t      Milk      Wa te r We igh t      Milk      Wa te r

Λειτουργία βάρους Λειτουργία όγκου γάλακτος Λειτουργία όγκου νερού

Μονάδα βάρους (γραμμάριο)

Καταχώρηση της μονάδας βάρους

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα βάρους, 
επιλέγοντας μεταξύ κιλού (προκαθορισμένη) και λίβρας. Η 
επιλογή είναι δυνατή, με τη ζυγαριά αναμμένη, πατώντας 
το κουμπί στο πίσω μέρος.

Αν η τεθείσα μονάδα βάρους είναι το γραμμάριο, για τα υγρά θα χρησιμοποιηθεί το 
χιλιοστόλιτρο (ml).
Αν χρησιμοποιείτε την ουγγιά, τα υγρά θα αναφέρονται με την ουγγιά όγκου.

ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη 
και στέρεη επιφάνεια.

- Πατήστε ON/OFF για να την ανάψετε.

- Περιμένετε να δείξει η οθόνη LCD 0.

- Τοποθετήστε αυτό που θέλετε να ζυγίσετε 
στη ζυγαριά: στην οθόνη θα δείτε να 
εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

- Αν αυτό που θέλετε να ζυγίσετε είναι 
νερό ή γάλα, πατήστε το κουμπί MODE 
για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας και 
να εμφανιστεί ο όγκος του υλικού που 
ζυγίζετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, ελέγξτε τη σωστή πολικότητα. Μην τις ξεμοντάρετε και μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην 
αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, κι ούτε μπαταρίες διαφορετικής μάρκας ή τυπολογίας. Μην τις πετάτε στο περιβάλλον. Η 
ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο περιβάλλον και στην υγεία. Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων, που υπάρχει 
και στην μπαταρία, υποδεικνύει ότι αυτή θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΚ 2006/66): πληροφορηθείτε 
για τους τρόπους συγκομιδής των εξαντλημένων μπαταριών και συσσωρευτών που ισχύουν στη χώρα σας.
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ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΓΚΟΥ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη 
και στέρεη επιφάνεια.

- Πατήστε ON/OFF για να την ανάψετε.

- Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε 
τη λειτουργία νερού ή γάλακτος.

 
- Τοποθετήστε ένα δοχείο για υγρά στη 

βάση της ζυγαριάς.

- Πατήστε το κουμπί ZERO (μηδέν) για να 
επαναφέρετε την οθόνη στο 0.

- Χύστε το υγρό στο δοχείο, η οθόνη θα 
εμφανίσει τον όγκο του υγρού.

- Πατώντας MODE και επιλέγοντας 
WEIGHT, μπορείτε να δείτε το βάρος του 
υγρού στο δοχείο.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Αν επιθυμείτε να ζυγίσετε διαφορετικά αντικείμενα 
διαδοχικά χωρίς να αφαιρέσετε το προηγούμενο 
από τη ζυγαριά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτή.

- Τοποθετήστε στη ζυγαριά αυτό που θέλετε να 
ζυγίσετε.

- Πατήστε το κουμπί ZERO (μηδέν).

- Περιμένετε να δείξει πάλι η οθόνη LCD 0.

- Διενεργήστε το νέο ζύγισμα.

Σβήσιμο

Η ζυγαριά σβήνει αυτόματα αν παραμείνει αχρησιμοποίητη ή δείχνει το ίδιο βάρος για 
περίπου 2 λεπτά. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας, σας συμβουλεύουμε να 
σβήνετε τη ζυγαριά μετά τη χρήση, κρατώντας πατημένο το κουμπί ON-OFF για περίπου 3 
δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η χρησιμοποιούμενη μπαταρία είναι το μοντέλο CR2032, 3 volt. 

1- Βγάλτε την μπαταρία με τη βοήθεια ενός μυτερού 
αντικειμένου: θα βγει εύκολα από την έδρα της

2- Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία, αρχικά αποθέτοντάς την 
στη μικρή μεταλλική πλάτη και μετά πιέζοντας προς τα 
κάτω

Ενδείξεις επίκλησης της προσοχής σας

Δείκτης άδειας μπαταρίας.
Η μπαταρία αδειάζει, σας συμβουλεύουμε να την 
αντικαταστήσετε.

ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

- Καθαρισμός και συντήρηση
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη ζυγαριά. Μη την βάζετε 
σε νερό και μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Το βάρος που καταγράφεται είναι μεγαλύτερο του μέγιστου 
επιτρεπτού.
Αφαιρέστε αμέσως αυτό που ζυγίζετε για να μην προκληθεί ζημιά 
στη ζυγαριά.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επί της συσκευής δείχνει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να συλλεγεί 
χωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή, στο τέλος της ζωής της, στα κατάλληλα κέντρα 
διαφοροποιημένης συγκομιδής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων, ή να την παραδώσει στον μεταπωλητή με την ευκαιρία 
αγοράς μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, με σχέση ένα προς ένα. Η διαφοροποιημένη συγκομιδή κατάλληλη για την επόμενη δρομολόγηση 
της συσκευής στην ανακύκλωση, στην επεξεργασία και στη συμβατή με το περιβάλλον διάθεση, συντελεί στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η αυθαίρετη διάθεση του 
προϊόντος από πλευράς του χρήστη συνεπάγεται τις κατά νόμο κυρώσεις.


