
BÁSCULA DE COCINA CLÁSICA 4Kg
 BALANÇA DE COZINHA CÁSSICA 4Kg

REF. 07621

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños 
originados por una incorrecta instalación de sus artículos.
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A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por 

utilização/instalação incorrecta dos seus productos.
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INFORMACIÓN GENERAL

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá 
obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ADVERTENCIA

Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial 
reducida, ni por quienes no tengan conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisa-
dos o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
-Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato
-No repare usted mismo el aparato: Acuda a un servicio técnico autorizado
-Utilice el aparato únicamente con el fin previsto.
Antes de utilizarlo por primera vez, retire el plástico protector antes de utilizar el peso.

MANTENIMIENTO

1. No se mueva mientras se pesa
2. No golpee o deje caer la báscula
3. Maneje la báscula con cuidado ya que se trata de un instrumento de precisión
4. Limpie la báscula con un paño húmedo y evite que entre agua. No utilice productos de limpieza químicos 
o abrasivos
5. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco
6. Mantenga la báscula siempre en posición horizontal
7. Esta báscula es para uso doméstico.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe 
desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual 
de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior 
reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adqui-
rió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en 
cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y 
queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecua-
da, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
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INFORMAÇÃO GERAL

Leia atentamente este manual antes de utilizar este aparelho e guarde-o para futuras consultas. Só assim 
poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

ADVERTÊNCIA

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (adultos ou crianças) com uma capacidade física, psíquica 
ou sensorial reduzida, nem por pessoas que não disponham dos conhecimentos e da experiência neces-
sária, salvo se forem supervisionados ou instruídos acerca da utilização do aparelho por uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
– Assegure-se de que as crianças não brincam com este aparelho.
– Não realize reparações por conta própria no aparelho: dirija-se ao serviço de assistência técnica autorizado.
– Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
- Quando utilizar o aparelho pela primeira vez: retire o plástico protetor antes de utilizar a balança.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Não se mova enquanto se pesar.
2. Não atire nem sacuda o produto e não o exponha a impactos.
3. Manipule a balança com cuidado, já que se trata de um instrumento de precisão.
4. Limpe a balança com um pano húmido e evite que entre a água para a mesma. Não utilize produtos de 
limpeza químicos ou abrasivos.
5. Coloque a balança num lugar fresco e seco.
6. Mantenha a balança sempre na posição horizontal.
7. Esta balança destina-se ao uso doméstico.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser 
eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um 
contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de 
resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local 
ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no 
que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as 
instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado 
de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO
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