
Інструкція по експлуатації

Дякуємо Вам за придбання даного виробу.

Щоб забезпечити його нормальне використання, рекомендуємо 

уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

КУХОННІ ВАГИ

SKE 205A SKE 205O
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

Режим зважування молока

ОСОБЛИВОСТІ

Ваги вказують об'єм води та молока.1. 

Можливі дві системи вимірювання ваги (грами та фунти).2. 

Можливі дві системи вимірювання об'єму (мілілітри та пінти).3. 

Низький рівень енергоспоживання / індикатор перевантаження.4. 

Висока точність вимірювання.5. 

3 функцією тари.6. 

Автовідключення.7. 

БАТАРЕЯ

ЗАМІНА БАТАРЕЇ

РК-ДИСПЛЕЙ

Літієва батарея 1 шт. (CR2032)

Будь ласка, видаліть ізоляційний лист з контактів батареї перед 

використанням, дотримуватись полярності. 

Відкрийте кришку відсіку батареї на задній стороні вагів. 1. 

Відігніть маленьку чорну кнопку назовні, тоді батарея 2. 

вийде. Будьте уважні, не погніть контакт.

Встановіть нову батарею, поставивши один бік батареї під 3. 

контакт, а потім натисніть на інший бік.

Негативне значення Одиниці об’єму (мл)

Нульова вага Одиниці ваги (фунти)

Режим зважування Одиниці об’єму (унції)

Режим зважування води

Вага упаковки Одиниці ваги (гр)
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

РЕЖИМ РОБОТИ

КНОПКА СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ВАГИ

У нижній частині корпусу вагів знаходится кнопка переключення, вона 

показана на малюнку. 

Режим зважування молокаРежим зважування Режим зважування води

Якщо шкала з обома системами вимірювання: метричною (С, ML) або імперичною 

(LB, fl), натисніть кнопку «MODE», щоб обрати режим роботи (зважування, об'єм моло-

ка, об'єм води), потім натисніть кнопку  для переключення між двома системами. 

Weight mode

При установці G, як одиниці ваги, одиниця об'єму буде «мл»; 

При установці LB, як одиниці ваги, одиниця об'єму буде «fl». 

Примітка: система вимірювання приладу залежить від місцевості продажу або вимог 

постачальника.
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

ПОЧАТОК ЗВАЖУВАННЯ

1. РЕЖИМИ ЗВАЖУВАННЯ

А. Встановіть ваги на тверду і плоску 

поверхню.

В. Поставте чашу (якщо використову-

ється) перед включенням.

С. Натисніть кнопку «ON / OFF», щоб 

увійти у режим зважування.

D. Дочекайтеся поки дисплей покаже 

всю інформацію.

E. Завантажте продукти у чашу, дис-

плей покаже вагу.

F. Якщо Ви зважуєте воду або молоко, 

оберіть відповідний режим, натиснувши 

кнопку «MODE». Об'єм буде показаний 

на дисплеї.
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

2. РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ'ЄМУ

A. Встановіть ваги на тверду і плоску 

поверхню.

B. Натисніть кнопку «ON / OFF», щоб 

включити ваги.

С. Дочекайтесь доки дисплей покаже 

«0», та натисніть кнопку «MODE», щоб 

обрати режими «Вода» або «Молоко».

D. Поставте чашу з рідиною на плат-

форму вагів.

E. Натисніть кнопку «ZERO», щоб 

скинути показник дисплея на «0». 

F. Перелийте рідину у чашу, дисплей 

покаже об’єм рідини.

G. Натисніть кнопку «MODE», щоб об-

рати режим зважування. 
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

«НУЛЬ» АБО «ФУНКЦІЯ ТАРА»

Ця функція дозволяє зважувати різні продукти в послідовному порядку, не приби-

раючи попередню порцію продуктів з вагів.

Покладіть першу порцію продуктів на ваги. Потім натисніть кнопку «ZERO», щоб 

скинути показник дисплея на «0» перед додаванням наступного продукту. Ви можете 

повторити цю операцію, щоб продовжувати додавати продукти для зважування.

РЕЖИМ 1. Функція «Нуль»

Ця функція використовується, коли загальна вага всіх 

продуктів менше 4 % від максимальної ваги зважування. 

(4 % = 80 г при максимальній вазі зважування 2 кг або 

200 г при максимальній вазі зважування 5 кг). Кожного 

разу при натисканні на кнопку «ZERO» на дисплеї буде 

відображатися «-----» або «0g». «-----» означає, що вага 

нестабільна, будь ласка, почекайте. У лівому нижньому 

куті дисплея з’явиться символ «0g» або «О», який вказує 

на те, що використовується функція «Нуль». Максималь-

на вага лишається незмінною.

РЕЖИМ 2. Функція «Тара»

Ця функція використовується, коли загальна вага всіх 

продуктів перевищує 4 % від максимальної ваги зважу-

вання. (4 % = 80 г при максимальній вазі зважування 2 кг 

або 200 г при максимальній вазі зважування 5 кг). Кож-

ного разу при натисканні на кнопку «ZERO» на дисплеї 

буде відображатися «-----» або «0g». «-----» означає, що 

вага нестабільна, будь ласка, почекайте. У лівому ниж-

ньому куті дисплея з’явиться символ «0g» або «0», який 

вказує на те, що використовується функція «Тара». Мак-

симальна вага зважування зменшується на загальну вагу 

всіх продуктів на вагах.

За цієї умови:

Натиснувши «ZERO», Ви можете побачити загальну 

вагу всіх продуктів. Якщо Ви хочете зважити додатково, 

просто натисніть «ZERO» ще раз і дисплей обнулиться.
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

model
SKE 205A/SKE 205O

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

РУЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ

Автовідключення відбувається, якщо дисплей показує «0», 

або показує одну і ту ж вагу більше 2 хвилин. 

Для подовження терміну служби батареї, завжди відключайте 

ваги після використання, натиснувши кнопку «ON / OFF».

Примітка: коли на дисплеї з’явиться «0», натисніть кнопку 

«ON / OFF» (протягом З секунд), щоб вимкнути ваги.

Замініть батарею.1. 

Ваги перевантажено. Приберіть продукт, щоб уникнути по-2. 

ломки. Максимальна допустима вага вказана на вагах. 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Чистіть ваги вологою тканиною. Не занурюйте ваги у воду і не використовуйте хі-1. 

мічні / абразивні чистячі засоби.

Всі пластикові деталі повинні бути очищені негайно після контакту з жирами, спе-2. 

ціями, і сильно приправленими / кольоровими продуктами. Уникайте контакту з кисло-

тою цитрусових соків.

Завжди використовуйте ваги на жорсткій та плоскій поверхні. Не використовуйте 3. 

на килимі.
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model
SKE 205A/SKE 205O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компания Mirta висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоган-

не функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. 

Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання.

Даним гарантійним талоном Mirta підтверджує справність даного виробу і бере 

на себе зобов’язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виник-

ли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому 

сервісному центрі. У разі відсутності сервісного центру у Вашому населеному пункті, 

звертайтеся за місцем продажу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Ця гарантія має силу при дотриманні наступних умов:1. 

правильне і чітке заповнення гарантійного талону із зазначенням найменування  

моделі, її серійного номеру, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному 

талоні і відривних купонах;

наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки. 

Mirta залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку 2. 

ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, не-

розбірливою, суперечливою.

Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування ви-3. 

робу вдома у власника.

Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок:4. 

механічних пошкоджень; 

недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; 

неправильного встановлення, транспортування; 

стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т. п.), а також інших причин, що знахо- 

дяться поза контролем продавця і виробника;

попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; 

ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами; 

використання приладу в професійних цілях; 

відхилення від Державних технічних стандартів живильних, телекомунікаційних і  

кабельних мереж;

виходу з ладу деталей, що мають обмежений термін служби. 

Ця гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законо-5. 

давством. 
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model
SKE 205A/SKE 205O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ 

ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

На виріб – 1. 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком).

На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні части-2. 

ни – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відпо-

відною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).

При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні зазначаються дата 3. 

продажу та дата обміну товару.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якос-

ті виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних 

підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був 

придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або ін-1. 

шим уповноваженим сервісним підприємством.

У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його 2. 

комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін пе-

ребування виробу у ремонті. 

IV. ВАЖЛИВО!

ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

Виріб не має цього гарантійного талону.1. 

Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і / або з виправленнями 2. 

без їх підтвердження Продавцем.

Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був перед-3. 

бачений і раніше був записаний до гарантійного талону.

Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний 4. 

вид діяльності (підтверджується договором або одноразовою угодою).

Без узгодження з продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджу-5. 

ється експертним висновком).
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model
SKE 205A/SKE 205O

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ 

НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, 

КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад,  

експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непри-

датне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»);

експлуатацією з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при екс- 

плуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуа-

тації і т. д.;

неправильними монтажними і / або пусконалагоджувальними роботами; 

транспортними та механічними пошкодженнями; 

використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів; 

підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, ка- 

налізація), що не відповідають вимогам національних Державних стандартів;

природними явищами, стихійним лихом, пожежею і т. д.; 

попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке  

інше.

VI. ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних 

центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуй-

те у продавця iнформацiю про найближчий сервісний центр, уповноважений на про-

ведення монтажних і / або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених дистриб’ютором сервісних центрів Ви 

зможете дізнатися у Вашого продавця.





model
SKE 205A/SKE 205O

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

МІСТО НАЗВА СЦ АДРЕСА ТЕЛЕФОН

ВІННИЦЯ «СПЕЦІАЛІСТ» вул. ПОРИКА, 1 (0432) 57-91-91

ДНІПРОПЕТРОВСЬК «ДІНЕК» вул. НАБ. ІМ. ЛЕНІНА, 17, оф.130 (056) 778-63-28, 778-63-25

ДНІПРОПЕТРОВСЬК «УНІВЕРСАЛСЕРВІС» вул. КОРОТКА, 41 A
(056) 790-04-60

(067) 636-95-28

ДОНЕЦЬК «СХІД-СЕРВІС» вул. ЖМУРИ, 1 (062) 302-75-69

ДОНЕЦЬК «ДТС» вул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33 (062) 381-85-55

ЖИТОМИР «СЛАВА-СЕРВІС» вул. В. БЕРДИЧІВСЬКА, 67 (0412) 46-48-64

ЗАПОРІЖЖЯ «АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР» вул. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «МЕГАСТАЙЛ» вул. ВОВЧИНСЬКОГО, 176 (0342) 77-33-22

КИЇВ «ДТС» вул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А (044) 542-93-65, 542-79-40

КИЇВ «ДТС» вул. ТИМОШЕНКО, 9 (044) 501-91-33, 418-29-96

КІРОВОГРАД «ЄВРОБИТТЕХ» вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1 В (093) 836-20-51

КІРОВОГРАД СЦ «ОПТРОН» пр-т КОММУНИСТИЧНИЙ, 1
(0522) 24-96-47, 24-45-22

(066)166-07-55, (098) 080-41-38

КОЛОМИЯ «ПОГЛЯД» вул. С. БАНДЕРИ, 73 / 2 (03433) 72-8-17

КРИВИЙ РІГ «ЄВРОСЕРВІС» пр-т ГАГАРІНА, 42 (056) 401-33-56

ЛУГАНСЬК «ЛУГАНСЬК-СЕРВІС» вул. РАДЯНСЬКА, 66 (0642) 31-64-70, 50-22-21

ЛУГАНСЬК «ВОСТОЧНЫЙ» вул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж

(0642) 33-02-42, 33-11-86

(0642) 49-42-17

(095) 386-89-85

ЛУЦЬК «СЦ СЕРВІС-МАЙСТЕР» пр-т ПЕРЕМОГИ, 24 (0332) 78-56-24, 78-56-25

ЛЬВІВ
ТЗОВ «КОРПОРАЦІЯ 

АЛЬЯНС СЕРВІС»
вул. ПІДГОЛОСКОМ, 15 А (032) 244-53-44, 244-53-40 ф

ЛЬВІВ «МІЛЛЕНІУМ» вул. ГЕН. КУРМАНОВИЧА, 9 (032) 267-07-10, 267-63-26

ЛУБНИ «СЕРВІС-КРЕДИТ» вул. РАДЯНСЬКА, 42/1 (05361) 70-410, (067) 469-01-77

МАРІУПОЛЬ «ЛОТОС» б-р 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32/18 (0629) 49-30-05, 49-30-06

МУКАЧЕВО «ТЕХНОГРАНД» вул. НОВА, 7
(031) 511-55

(050) 432-65-25

МУКАЧЕВО «ГАРАНТ-МУКАЧЕВО» вул. БЕРЕГОВСЬКА, 12 (03131) 2-33-33

МИКОЛАЇВ «МАЙСТЕР» пр-т ЛЕНІНА, 2 (0512) 34-31-54, 44-12-01 ф

НІКОПОЛЬ
«МЕРЕЖА 

НИЗЬКИХ ЦІН №1»
вул. ШЕВЧЕНКА, 81 А (05662) 4-67-64

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється



model
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється

МІСТО НАЗВА СЦ АДРЕСА ТЕЛЕФОН

НОВА КАХОВКА «АСЦ ВІЗИТ СЕРВІС» вул. ЛЕНІНА, 2 (05549) 7-18-72 (05549) 9-03-03

ОДЕСА «ПРОФІ» вул. ОСИПОВА, 19 (048) 784-08-37, 798-82-60

ПОЛТАВА «ІНТЕРСЕРВІС» вул. КРАСИНА, 71 А (0532) 50-98-89, 69-42-62

РІВНЕ «АДАМАНТ» вул. ВІДИНСКАЯ, 10 (0362) 45-00-42

РІВНЕ
«МАЙСТЕРНЯ 

З РЕМОНТУ»
вул. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 А (096) 429-44-67

СЄВЄРОДОНЕЦЬК «РБС» вул. МЕНДЕЛЕЄВА, 46 (06452) 4-49-62

СІМФЕРОПОЛЬ «ТЕЛЕСВІТ-СЕРВІС» вул. КОВИЛЬНА, 72 (0652) 69-07-78

СІМФЕРОПОЛЬ «АЛБІ» вул. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 198 (0652) 24-81-37

СУМИ «ЕЛЬФ» вул. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1 (0542) 65-03-40

ТЕРНОПІЛЬ «РАДІО-СЕРВІС» вул. КИЇВСЬКА, 2 (0352) 26-76-26

УЖГОРОД «МІЛЕНІУМ» вул. ГАГАРІНА,101 (031) 266-12-97

УЖГОРОД
«РЕМОНТ 

ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ»
вул. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2

(0312) 65-42-66

(099) 557-53-07

УМАНЬ «ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС» вул. ЛЕН. ІСКРИ, 1/24
(04744) 4-66-14, 4-61-34

(067) 470-39-57

ХАРКІВ «ДІСА-СЕРВІС» вул. ТОБОЛЬСЬКА, 69 (057) 764-57-89

ХЕРСОН «ІНТЕР-СЕРВІС» вул. КАРБИШЕВА, 28 А (0552) 43-40-33

ХЕРСОН, 

пгт АНТОНІВКА
«ВІДЕО СТАР» вул. КРИМСЬКА, 69 (0552) 36-07-63, 36-07-62

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ «ТРИТОН-ЛТД» вул. КУРЧАТОВА, 18 (0382) 78-37-73

ЧЕРКАСИ
«ФАБРИКА

ПОБУТОВОГО СЕРВІСУ»
вул. ІЛЬЇНА, 605

(0472) 38-31-24, 05-99-42

(0472) 54-01-24

ЧЕРКАСИ «ЧП ЦАБИЙ» вул. ХОМЕНКА, 17 (0472) 63-69-01

ЧЕРНІГІВ «ВЕНА-СЕРВИС» вул. ПРОЕКТНА, 1 (0462) 601-585

ЧЕРНІГІВ «ЕЛВІРА» вул. ШЕВЧЕНКА, 12 (0462) 65-11-32

ЧЕРНІВЦІ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» вул. Л. КОБИЛИЦІ, 105 (0372) 90-81-89, (066) 660-41-61

ЧЕРНІВЦІ «ФОКСТРОТ-СЕРВІС» вул.Головна, 265 (0372) 584-301

МІНСЬК ОДО «ЦВЕТСЕРВІС» вул. Я.КОЛАСА, 52
+375 17 262-65-66

+375 17 262-11-11





Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку данного изделия.

Чтобы обеспечить его нормальное использование, рекомендуем 

внимательно и полностью прочесть прилагаемую инструкцию

КУХОННЫЕ ВЕСЫ

SKE 205A SKE 205O
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model
SKE 205A/SKE 205O

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим взвешивания молока

ОСОБЕННОСТИ

Весы указывают объем воды и молока.1. 

Возможны две системы измерения веса (граммы и фунты).2. 

Возможны две системы измерения объема (миллилитры и пинты).3. 

Низкий уровень энергопотребления / индикатор перегрузки.4. 

Высокая точность измерения.5. 

С функцией тары.6. 

Автоотключение.7. 

БАТАРЕЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Литиевая батарея 1 шт. (CR2032)

Пожалуйста, удалите изоляционный лист из контактов бата-

реи перед использованием, соблюдать полярность. 

Откройте крышку отсека батареи на задней стороне весов.1. 

Отогните маленькую черную кнопку наружу, тогда батарея 2. 

выйдет. Будьте внимательны, не погните контакт.

Установите новую батарею, поставив одну сторону батареи 3. 

под контакт и нажмите на другую сторону. 

Отрицательное значение Единицы объема (мл)

Нулевой вес Единицы веса (фунты)

Режим взвешивания Единицы объема (унции)

Режим взвешивания воды

Вес упаковки Единицы веса (гр)
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model
SKE 205A/SKE 205O

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

КНОПКА СМЕНЫ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕСА

В нижней части корпуса весов находится кнопка переключения, она по-

казана на рисунке.

Режим взвешивания молокаРежим взвешивания     Режим взвешивания воды

Если шкала с обеими системами измерения: метрической (G, ML) или имперической 

(LB, fl), нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать режим работы (взвешивание, объем 

молока, объем воды), затем нажмите кнопку  для переключения между двумя си-

стемами.

Weight mode

При установке G, как единицы веса, единица объема будет «мл»; 

При установке LB, как единицы веса, единица объема будет «fl». 

Примечание: система измерения прибора зависит от места продажи или требований 

поставщика.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

model
SKE 205A/SKE 205O

НАЧАЛО ВЗВЕШИВАНИЯ

1. РЕЖИМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ

А. Установите весы на твердую и пло-

скую поверхность.

B. Поставьте чашу (если использует-

ся) перед включением.

C. Нажмите кнопку «ON / OFF», чтобы 

войти в режим взвешивания.

D. Дождитесь пока дисплей покажет 

всю информацию.

E. Загрузите продукты в чашу, ди-

сплей покажет вес.

F. Если Вы взвешиваете воду или мо-

локо, выберите соответствующий ре-

жим, нажав кнопку «MODE». Объем бу-

дет показан на дисплее. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

model
SKE 205A/SKE 205O

2. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМА

А. Установите весы на твердую и пло-

скую поверхность.

В. Нажмите кнопку «ON / OFF», чтоб от-

ключить весы.

С. Дождитесь пока дисплей покажет 

«0» и нажмите кнопку «MODE», чтоб 

выбрать режим «Вода» или «Молоко».

D. Поставьте чашу с жидкостью 

на платформу весов.

E. Нажмите кнопку «ZERO», чтоб ски-

нуть показатель дисплея на «0».

F. Перелейте жидкость в чашу, ди-

сплей покажет объем жидкости.

G. Нажмите кнопку «MODE», чтоб вы-

брать режим взвешивания. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

model
SKE 205A/SKE 205O

«НОЛЬ» ИЛИ «ФУНКЦИЯ ТАРА»

Эта функция позволяет взвешивать разные продукты в последовательном порядке, 

не убирая предыдущую порцию продуктов с весов.

Положите первую порцию продуктов на весы. Потом нажмите кнопку «ZERO», 

чтоб сбросить показатель дисплея на «0» перед добавлением следующего продукта. 

Вы можете повторить эту операцию, чтоб продолжать добавлять продукты для взве-

шивания. 

РЕЖИМ 1. Функция «Ноль»

Эта функция используется, когда общий вес всех про-

дуктов меньше 4 % от максимального веса взвешивания. 

(4 % = 80 г при максимальном весе взвешивания 2 кг 

или 200 г при максимальном весе взвешивания 5 кг). 

Каждый раз при нажатии на кнопку «ZERO» на дисплее 

будет отображаться «-----» или «0g». «-----» означает, 

что вес нестабильный, пожалуйста, подождите. В левом 

нижнем углу дисплея появится символ «0g» или «0», 

указывающий на то, что используется функция «Ноль». 

Максимальный вес взвешивания не меняется.

РЕЖИМ 2. Функция «Тара»

Эта функция используется, когда общий вес всех про-

дуктов превышает 4 % от максимального веса взвеши-

вания. (4 % = 80 г при максимальном весе взвешивания 

2 кг или 200 г при максимальном весе взвешивания 5 кг). 

Каждый раз при нажатии на кнопку «ZERO» на дисплее 

будет отображаться «-----» или «0g». «-----» означает, 

что вес нестабильный, пожалуйста, подождите. В левом 

нижнем углу дисплея появится символ «0g» или «О», 

указывающий на то, что используется функция «Тара». 

Максимальный вес взвешивания уменьшается на общий 

вес всех продуктов на весах.

При этом условии:

Нажав «ZERO», Вы можете увидеть обший вес всех 

продуктов. Если Вы хотите взвесить еще продукты, про-

сто нажмите «ZERO» еще раз и дисплей обнулится. 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

model
SKE 205A/SKE 205O

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

Автовыключение происходит, если дисплей показывает «0» 

или показывает один и тот же вес более 2 минут. 

Для продления срока службы батареи, всегда отключайте 

весы после использования, нажав кнопку «ON / OFF».

Примечание: когда на дисплее появится «0», нажмите кнопку 

«ON / OFF» (в течение 3 секунд) для выключения весов.

Замените батарею.1. 

Весы перегружены. Уберите продукт, чтобы избежать по-2. 

ломки. Максимальный допустимый вес указан на весах.

ЧИСТКА И УХОД

Чистите весы влажной тканью. НЕ погружайте весы в воду и не используйте хими-1. 

ческие/абразивные чистящие средства.

Все пластиковые детали должны быть очишены немедленно после контакта с жи-2. 

рами, специями и весьма приправленными/цветными продуктами. Избегайте контакта 

с кислотой цитрусовых соков.

Всегда используйте весы на жесткой и плоской поверхности. Не используйте на 3. 

ковре.
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SKE 205A/SKE 205O

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Mirta выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое каче-

ство и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении 

правил его эксплуатации. Гарантия на все изделия – 12 месяцев со дня приобретения.

Данным гарантийным талоном Mirta подтверждает исправность данного изделия 

и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, воз-

никших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен только 

в авторизованном сервисном центре. В случае отсутствия сервисного центра в Вашем 

населенном пункте, обращайтесь в место продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:1. 

правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования  

модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантий-

ном талоне и отрывных купонах;

наличие оригинала квитанции (чека), содержащей дату покупки. 

Mirta оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании в случае не-2. 

представления вышеуказанных документов или если информация в них будет непо-

лной, неразборчивой, противоречивой.

Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия 3. 

на дому у владельца.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, которые возникли 4. 

вследствие:

механических повреждений; 

несоблюдений условий эксплуатации или ошибочных действий владельца; 

неправильной установки, транспортировки; 

стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин,  

находящихся вне контроля продавца и производителя;

попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых; 

ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами; 

использования прибора в профессиональных целях; 

отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуни- 

кационных и кабельных сетей;

выхода из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы. 

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных 5. 

ему действующим законодательством.
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SKE 205A/SKE 205O

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕН-

НОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ СОСТАВЛЯЕТ:

На изделие – 1. 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком).

На замененные после истечения гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные 2. 

части – 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном тало-

не соответствующей отметкой и круглой печатью сервисного предприятия).

При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписываются 3. 

дата продажи и дата обмена товара.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ

С целью усиления ответственности экспертов за экспертное заключение, претен-

зии касающиеся качества изделия и его технического состояния, принимаются только 

в специализированных сервисных центрах, а также в сервисных отделах розничной 

торговой сети, где было приобретено изделие.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

Гарантийный ремонт изделия осуществляется указанным в гарантийном талоне 

или другим уполномоченным сервисным предприятием.

В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его 

комплектующие части, которые не были заменены при ремонте, продлевается на срок 

нахождения изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО!

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

Изделие не имеет этого гарантийного талона.1. 

Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и/ или с исправлениями 2. 

без их подтверждения Продавцом.

Серийный номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен 3. 

и ранее был записан в гарантийном талоне.

Ремонтные работы проведены сервисным центром, не уполномоченным на данный 4. 

вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовым соглашением).

Без согласования с Продавцом в изделие внесены конструктивные изменения (под-5. 

тверждается экспертным заключением).
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВУ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ,

КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЫЛА ВЫЗВАНА:

небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например,  

эксплуатация в условиях «не бытового характера», где использование изделия не-

допустимо из-за изменения его статуса «прибора бытового назначения»);

эксплуатацией с нарушением требований общепринятых правил безопасности  

при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу 

и эксплуатации, и т. д.;

неправильными монтажными и/ или пусконаладочными работами; 

транспортными и механическими повреждениями; 

использованием некачественных или неподходящих расходных материалов; 

подключением изделия к коммуникациям и системам (электропитание, водопро- 

вод, канализация), не соответствующим требованиям национальных государствен-

ных стандартов;

природными явлениями, стихийными бедствиями, пожарами и т. д.; 

попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных,  

насекомых и т.п. 

VI. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделий должны осуществляться только специалистами 

сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ. 

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайшем сервисном цен-

тре, уполномоченном на проведение монтажных и/или пусконаладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных дистрибьютором сервисных 

центров Вы можете узнать у Вашего продавца.
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СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ГОРОД НАЗВАНИЕ СЦ АДРЕС ТЕЛЕФОН

ВИННИЦА «СПЕЦИАЛИСТ» ул. ПОРИКА, 1 (0432) 57-91-91

ДНЕПРОПЕТРОВСК «ДИНЭК» ул. НАБ.ИМ.ЛЕНИНА, 17, ф.130 (056) 778-63-28, 778-63-25

ДНЕПРОПЕТРОВСК «УНИВЕРСАЛСЕРВИС» ул. КОРОТКАЯ, 41 A
(056) 790-04-60

(067) 636-95-28

ДОНЕЦК «ВОСТОК-СЕРВИС» ул. ЖМУРЫ, 1 (062) 302-75-69  

ДОНЕЦК «ДТС» ул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33 (062) 381-85-55

ЖИТОМИР «СЛАВА-СЕРВИС» ул. Б.БЕРДИЧЕВСКАЯ, 67 (0412) 46-48-64

ЗАПОРОЖЬЕ «АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР» ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08

ИВАНО-ФРАНКОВСК «МЕГАСТАЙЛ» ул. ВОВЧИНСКАЯ, 176 (0342) 77-33-22

КИЕВ «ДТС» ул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А (044) 542-93-65, 542-79-40

КИЕВ «ДТС» ул. ТИМОШЕНКО, 9 (044) 501-91-33, 418-29-96

КИРОВОГРАД «ЕВРОБЫТТЕХ» ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 1 В (093) 836-20-51

КИРОВОГРАД СЦ «ОПТРОН» пр-т КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,1
(0522) 24-96-47, 24-45-22

(066)166-07-55, (098) 080-41-38

КОЛОМЫЯ «ПОГЛЯД» ул. С.БАНДЕРЫ, 73/2 (03433) 72-8-17

КРИВОЙ РОГ «ЕВРОСЕРВИС» пр-т ГАГАРИНА, 42 (056) 401-33-56

ЛУГАНСК «ВОСТОЧНЫЙ» ул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж

(0642) 33-02-42, 33-11-86

(0642) 49-42-17

(095) 386-89-85

ЛУГАНСК «ЛУГАНСК-СЕРВИС» ул. СОВЕТСКАЯ, 66 (0642) 31-64-70, 50-22-21

ЛУЦК «СЦ СЕРВИС-МАЙСТЕР» пр-тПОБЕДЫ, 24 (0332) 78-56-24, 78-56-25

ЛЬВОВ
ТЗОВ «КОРПОРАЦИЯ 

АЛЬЯНС СЕРВИС»
ул. ПИДГОЛОСКОМ 15 А (032) 244-53-44, 244-53-40 ф

ЛЬВОВ «МИЛЛЕНИУМ» ул. ГЕН.КУРМАНОВИЧА, 9 (032) 267-07-10, 267-63-26

ЛУБНЫ «СЕРВИС-КРЕДИТ» ул. СОВЕТСКАЯ, 42/1 (05361) 70-410, (067) 469-0-177

МАРИУПОЛЬ «ЛОТОС» б-р 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32/18 (0629) 49-30-05, 49-30-06

МУКАЧЕВО «ТЕХНОГРАНД» ул. НОВАЯ, 7
(031) 511-55

(050) 432-65-25

МУКАЧЕВО «ГАРАНТ-МУКАЧЕВО» ул. БЕРЕГОВСКАЯ, 12 (03131) 2-33-33

НИКОЛАЕВ «МАЙСТЕР» пр-т ЛЕНИНА, 2 (0512) 34-31-54, 44-12-01 ф

НИКОПОЛЬ
«МЕРЕЖА 

НИЗЬКИХ ЦІН №1»
ул. ШЕВЧЕНКО, 81 А (05662) 4-67-64

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется
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СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ГОРОД НАЗВАНИЕ СЦ АДРЕС ТЕЛЕФОН

НОВАЯ КАХОВКА «АСЦ ВИЗИТ СЕРВИС» ул. ЛЕНИНА, 2 (05549) 7-18-72, 9-03-03

ОДЕССА «ПРОФИ» ул. ОСИПОВА, 19 (048) 784-08-37, 798-82-60

ПОЛТАВА «ИНТЕРСЕРВИС» ул. КРАСИНА, 71 А (0532) 50-98-89, 69-42-62

РОВНО «АДАМАНТ» ул. ВИДИНСКАЯ, 10 (0362) 45-00-42

РОВНО 
«МАСТЕРСКАЯ ПО 

РЕМОНТУ»
ул. ГРУШЕВСКОГО, 2 А (096) 429-44-67

СЕВЕРОДОНЕЦК «РБС» ул. МЕНДЕЛЕЕВА, 46 (06452) 4-49-62

СИМФЕРОПОЛЬ «ТЕЛЕМИР-СЕРВИС» ул. КОВЫЛЬНАЯ, 72 (0652) 69-07-78

СИМФЕРОПОЛЬ «АЛБИ» ул. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 198 (0652) 248-137

СУМЫ «ЭЛЬФ» ул. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 86/1 (0542) 650-340

ТЕРНОПОЛЬ «РАДИО-СЕРВИС» ул. КИЕВСКАЯ, 2 (0352) 26-76-26

УЖГОРОД «МИЛЕНИУМ» ул. ГАГАРИНА,101 (031) 266-12-97

УЖГОРОД
«РЕМОНТ 

ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ»
ул. ЛЕГОЦКОГО 3/2

(0312) 65-42-66

(099) 557-53-07

УМАНЬ «ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС» ул. ЛЕН. ИСКРЫ, 1/24
(04744) 4-66-14, 4-61-34

(067) 470-39-57

ХАРЬКОВ «ДИСА-СЕРВИС» ул. ТОБОЛЬСКАЯ, 69 (057) 764-57-89

ХЕРСОН «ИНТЕР-СЕРВИС» ул. КАРБЫШЕВА, 28 А (0552) 43-40-33

ХЕРСОН,

ПГТ АНТОНОВКА
«ВИДЕО СТАР» ул. КРЫМСКАЯ, 69 (0552) 36-07-63, 36-07-62

ХМЕЛЬНИЦКИЙ «ТРИТОН-ЛТД» ул. КУРЧАТОВА, 18 (0382) 78-37-73

ЧЕРКАССЫ
«ФАБРИКА 

БЫТОВОГО СЕРВИСА»
ул. ИЛЬИНА, 605

(0472) 38-31-24, 05-99-42

(0472) 54-01-24

ЧЕРКАССЫ «ЧП ЦАБИЙ» ул. ХОМЕНКО, 17 (0472) 63-69-01

ЧЕРНИГОВ «ВЕНА-СЕРВИС» ул. ПРОЕКТНАЯ, 1 (0462) 601-585

ЧЕРНИГОВ «ЭЛВИРА» ул. ШЕВЧЕНКО, 12 (0462) 65-11-32

ЧЕРНОВЦЫ «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» ул. Л. КОБЫЛИЦЫ, 105
(0372) 908-18-9

(066) 660-41-61

ЧЕРНОВЦЫ «ФОКСТРОТ-СЕРВИС» ул.Головна, 265 (0372) 584-301

МИНСК ОДО «ЦВЕТСЕРВИС» ул. Я.КОЛАСА, 52
+375 17 262-65-66

+375 17 262-11-11

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул

Производственный номер

Дата продажи
«     »

Штамп магазина

Подпись продавца

Подпись покупателя, подтвер-

джающая ознакомление и со-

гласие с условиями бесплатного 

сервисно-технического обслужи-

вания изделия, а также отсут-

ствие претензий к внешнему виду 

и цвету изделия. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН
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