
GETTING STARTED
· Remove the scale from the box
· Remove any packaging from the product
· Place the packaging inside the box and either store or dispose
 of safely

IN THE BOX
· Mechanical hand scale
• Instruction Manual

FEATURES
· Up to 35 kg max 
• Clear container
• Manual zero pointer adjustable knop

CARE AND USE INSTRUCTION
• Pointer should be adjusted to zero before weighing by turning
 the knop located on the tp of the scale body
• Carry the scale by holding handle only
• Do not over-weigh
• This scale is intended for domestic use only. It should not be
 used for commercial purposes.
• Not lagal for trade
• Wipe clean with a damp cloth and dry immediately after use
• Keep dry
• Do not immerse in water

Please read all instructions carefully and retain for future reference

KKS 1102
mekanik el terazisi
mechanical hand scale

user manual
kullanma klavuzu

alım-satım işlerinde 
kullanılmaz

TREN

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim 
Altında Tutulmalıdır. 
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, 
deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güven-
liğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli 
talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliances by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. bundan sonra “BMVA” olarak anılacaktır.

Sayın Kiwi Kullanıcımız,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı 
kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere 
ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz 
güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için 
hazırlanmıştır. 

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

EN
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KUTU İÇİ

BAŞLAMAK

· Teraziyi kutudan çıkartın
· Teraziyi ambalajından ayırın
· Ürün zarar gördü ise tekrar mağazaya geri iade için paketleyin

· Maksimum 35 kg
· Açık kap
· Manuel olarak ayarlanabilir ibre

BAKIM VE KULLANIM TALIMATI
· İbre tartım yapmadan önce herzaman sıfır konumunda ve ibre
 yukarı bakmalıdır
· Teraziyi kulbundan tutarak kaldırın.
· Fazla yükleme yapmayın
· Bu terazi sadece kişisel olarak kullanılır Ticari amaçla kullanılmaz.
· Kullanımdan sonra nemli bir bez ile siliniz ve kurulayınız
· Kuru Tutunuz
· Suya batırmayınız

Tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak için

TR

· Mekanik el terazisi
· Kullanma klavuzu

ÖZELLİKLER

KKS 1102 Kullanma Klavuzu

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı 

Adresi

Tel

Yetkili Kişi

Ürünün Cinsi

Markası

Modeli

Teslim Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi

Kullanım Ömrü

BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2

Kıraç-Esenyurt / İst.

0850 333 77 64

   

       

Mekanik El Terazisi

Kiwi

KKS 1102 

2 Yıl

7 Yıl

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SATICI FİRMA

Ünvanı

Adresi

Tel. Fax

Fatura Tarihi ve No

Teslim Tarihi ve Yeri

İmza ve Kaşe

:

:

:

:

:

:

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve 
kaşelenecektir. Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Bel-
gesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.


