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TRGüvenlik

Güvenlik
Mutfak tartınızı kullanmadan önce bu kulla-
nım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım 
kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın. Mutfak 
tartısını bir başkasına devrettiğinizde kullanım 
kılavuzunu da verin.

Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması 
yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine 

neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun dikkate 
alınmamasından kaynaklanan hasarlardan 
Zwilling firması sorumlu tutulamaz.

Güvenliğiniz için önemli olan talimatlar belirgin 
şekilde işaretlenmiştir. Kazaları ve cihazda 
meydana gelebilecek zararları önlemek için bu 
açıklamalara mutlaka uyun.

Güvenlik Talimatları
Mutfak tartısı (bundan böyle "cihaz" 
olarak anılacaktır) yalnızca ev kullanı-
mı için ve 10 kg ağırlığına kadar olan 
gıda malzemelerinin ve küçük nesne-
lerin tartılması için tasarlanmıştır.
Başka her türlü kullanım amaç dışı 
kullanım olarak değerlendirilip maddi 
hasarlara neden olabilir.
Cihaz ticari kullanım için değil, ev 
kullanımı için tasarlanmıştır.
Belirli kişiler için daha büyük bir tehlike 
söz konusudur:
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden 
sorumlu birisi bulunduğu veya ken-
dilerine cihazın kullanımı konusunda 
gerekli talimatlar verildiği ve olası 
tehlikeleri anladığı sürece 8 yaşından 
büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal 
veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da 
tecrübe veya bilgi eksiği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalı. 
Temizlik ve bakım işlemleri gözetim 
altında tutulmayan çocuklar tarafından 
yapılmamalı.

Çocukları ambalaj malzemesinden 
uzak tutun. Aksi takdirde boğulma 
tehlikesi vardır.
Arızalı bir cihaz maddi hasarlara ve 
yaralanmalara neden olabilir.
Her kullanımdan önce cihazı hasarlar 
açısından kontrol edin. Bir nakliye 
hasarı tespit ettiğinizde gecikmeden 
cihazı satın aldığınız satıcıya danışın. 
Asla arızalı bir cihazı kullanmayın.
Bir arıza olması durumunda cihaz 
tamir edilmeli. Cihazın içinde kullanıcı 
tarafından tamir edilebilecek parçalar 
bulunmamaktadır.
Cihazın uygunsuz kullanımı hasarlara 
neden olabilir.
Cihazı kuru, düz ve kaymaz bir yüze-
ye yerleştirin.
Cihazı sıcak bir yüzeye veya güçlü ısı 
kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Temizlemeden önce cihazı kapatın.
Cihazı asla suya veya başka sıvılara 
daldırmayın.
Şarj kablosunu şarj sırasında sarkıt-
mayın ve şarj süreci biter bitmez şarj 
kablosunu cihazdan çıkarın.
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TR Güvenlik / Teknik Bilgiler

Cihazı kuru ve doğrudan güneş ışığın-
dan korunmuş bir yerde saklayın.
Cihaz kullanılmadığında üstüne bir 
şey koymayın.
Cihaz dahili bir akü içerir. Uygun ol-
mayan şekilde kullanıldığında yangın 
tehlikesi mevcut:

Aküyü sadece cihazın içinde ve ürün 
kapsamında bulunan şarj kablosunu 
kullanarak şarj edin. Aküyü sökmeyin.
Şarj sırasında cihazı asla gözetimsiz 
bırakmayın.
Cihazı kısa devre yapmayın ve ateşe 
atmayın.
Cihazı açmayın ve başka türlü tahrip 
etmeyin.

Teknik Bilgiler
Akü spesifikasyonları 200 mAh / 3,7 V (Li-Ion)

Elektrik bağlantısı USB A tipi

Elektrik tüketimi

(Açık / kapalı)
≤20 mA / ≤30 µA

USB şarj kablosu USB 2,0 A tipi / Micro B konnektör, 1 m uzunluğunda

Taşıma kapasitesi 10 kg

Ölçüm hassasiyeti 1 g / 0,1 oz

Boyutlar (U x G x Y) 245 x 189 x 20 mm

Ağırlık yakl. 600 g

İşaretler
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Genel Bakış

ZWILLING
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1 Ağırlık göstergesi 5 USB şarj bağlantısı

2 Sıfır ağırlık göstergesi 6 Tartı birimi (g, lb:oz)

3 Dara göstergesi (400 g'ın üstünde) 7 USB şarj kablosu

4
Kontrol paneli (açma/kapama, fonksiyon 
seçimi)

8 Birim seçme tuşu (alt taraf)
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TR Kullanım

Kullanım
1  İlk Kullanımdan Önce / Akü Şarjı

İlk kullanımdan önce ve akü boş olduğunda tartının aküsünü ürün kapsamında bulunan USB şarj 
kablosuyla şarj edin. Şarj kablosunu bir güç kaynağının (örn. bilgisayar, USB şarj cihazı) USB 
girişine bağlayın. Gösterge yanıp söndüğünde akü şarj edilmiş olur.

2  Açma ve Kullanım

Tartıyı çalıştırmak için cihazı düz bir yüzeye yerleştirin ve kontrol paneline basın. Gösterge sıfır 
ağırlığı gösterdiğinde tartı kullanıma hazır olup yüklenebilir. Tartmak için bir kap kullanacaksanız 
tartıyı açmadan önce kabı tartıya yerleştirin veya tartmadan önce kontrol paneline kısaca basa-
rak göstergeyi sıfırlayın.

ZWILLING

1.
2.

Şarj süreci boyunca göster-
gede bir işaret sağdan sola 
hareket eder.
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4  Ağırlık Birimini Değiştirmek

Gösterge birimini gram/ons arasında değiştirmek için cihaz açıldıktan sonra tartının altında 
bulunan birim seçme tuşuna basın.  Seçilmiş ölçüm birimi göstergede görüntülenir.

ZWILLING

3  Birkaç Farklı Malzeme Tartmak (Dara Fonksiyonu)

Birkaç malzemeyi art arda tartmak için ilk malzemeyi tartın ve sonra kısaca kontrol paneline ba-
sın. Sonraki malzemeyi eklediğinizde yeni malzemenin ağırlığı görüntülenir. Başka bir malzeme 
eklemeden önce göstergeyi sıfırlamak için kısaca kontrol paneline basın. Göstergede "O" simge-
si görüntülendiği sürece toplam 10 kg'a kadar malzeme eklemeye devam edebilirsiniz.

ZWILLING

1.
3.

2.

Tartı kapatıldıktan sonra da 
ayarlanan birim korunur.

Toplam ağırlık 400 g'ı aştığında göstergede "T" sim-
gesi görüntülenir. Tuşa kısaca basılarak önce toplam 
ağırlık gösterilir; tekrar basıldığında gösterge sıfırlanır.
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TR Kullanım / Bakım

5  Kapatma

Tartıyı kapatmak için kontrol paneline uzunca basın. Gösterge söndüğünde tartı kapanmıştır.

ZWILLING

1  Tartıyı Temizlemek

Tartıyı nemli, tiftiksiz bir bezle silin.

ZWILLING

Bakım

3 dakika kullanılmadıktan 
sonra tartı otomatik olarak 
kapanır.
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Sorun Olası sebep Çözüm

Göstergede negatif değer-
ler görüntüleniyor.

Gösterge bir kap veya eklenecek 
malzeme için sıfırlandı ve tartılma-
yacak nesne tartıdan alındı.

Göstergeyi tekrar sıfırlamak için 
kontrol paneline kısaca basın.

Göstergede gerçekçi olma-
yan değerler görüntüleniyor.

Göstergede beklenen ölçüm 
birimi görüntülenmiyor.

Ağırlık göstergesini istenen tartım 
birimine değiştirin.

Ek olarak kullanılan bir kap da 
tartılıyor.

Tartmadan önce kabı tartıya 
yerleştirin ve göstergeyi sıfırla-
mak için kontrol paneline kısaca 
basın.

Gösterge toplam ağırlığını değil, 
sadece eklenen malzemenin 
ağırlığını gösterir.

Toplam ağırlık ancak 400 g'dan 
fazla olması durumunda ve 
ekleme yaptıktan sonra kontrol 
paneline kısaca bastığınızda 
görüntülenir (dara göstergesi).

Göstergede "Err" görüntü-
lenir.

Tartı aşırı yüklendi.
10 kg azami taşıma kapasitesini 
dikkate alın.

Göstergede "Lo" görüntü-
lenir.

Akü boşaldı. Aküyü tartının USB bağlantısı 
üzerinden şarj edin.

Tartı açılmıyor.

Akü boşaldı.

Akü şarj edilmektedir.
Şarjın bitmesini bekleyin veya 
şarj sürecini erken durdurmak 
için USB şarj kablosunu çekin.

Arıza
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TR Müşteri Servisi / Tasfiye

Tartınız ile ilgili sorunlar için müşteri servisimize danışın.

Servis, onarım, garanti ve ürün kaydetme ile ilgili detaylı bilgileri şu sayfaya bakın: www.zwilling.
com/service.

Tasfiye
Eski cihazınızı atık elektrikli cihazlar için bir toplama noktasına bırakın. 

Müşteri Servisi


