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1. PIEZAS Y COMPONENTES
Parts and components/Компоненти пристрою

Características 
• Cuenta con un sistema compuesto 

por 4 sensores de calibración
• Encendido/Apagado automático/

Apagado manual
• Función de tara
• 2 unidades de medición: g, lb
• 2 unidades de volumen: ml, fl’ oz
• Batería baja/indicador de sobrecarga 
• 3 pilas AAA

Partes
1. Pantalla LCD
2. Botón de encendido/tara 
3. Botón de ajuste de unidad 
4. Tapa de la batería
5. Sensores de alta precisión 
6. Pantalla LCD

Pantalla LCD
Batería baja
-: Valor negativo
T: Peso tara
g: Unidad de medición
lb/oz.: unidad de medición 
fl’/oz: unidad de volumen
ml: unidad de volumen

ES
Features 
• Equipped with a system composed of 

4 precision strain gauge sensors
• On/Auto off/Manual off
• Tare function
• 2 weight units: g, lb
• 2 volume units: ml, fl’ oz
• Low battery/overload indicator 
• 3 x AAA batteries

Parts
1. LCD display
2. Power/Tare button
3. Unit setting button 
4. Battery cover
5. High-precision sensor

LCD display
Low battery
-: Negative value
T: tare weight
g: weight unit
lb/oz.: weight unit
fl’oz: volume unit
6. ml: volume unit

EN
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UА
Особливості пристрою
• Система складається з 4 точних датчиків тиску для калібрування пристрою
• Кнопки вкл. / Авто викл. / Кнопка відключення вручну
• Функція тара
• 2 одиниці ваги: г, фунт
• 2 одиниці об'єму: мл, рідка унція
• Індикатор низького заряду батареї / перевантаження
• 3 батарейки ААА

Компоненти пристрою
1. РК-дисплей
2. Кнопка живлення / тари
3. Кнопка налаштування пристрою
4. Кришка батарейного відсіку
5. Високоточний датчик 

РК дисплей
• Іконка батареї: низький заряд батареї
• Р† -: від'ємне значення
• Р†Т: вага тари
• Р†g: одиниця ваги
• Р†lb / oz.: фунт / унція: одиниця ваги
• Р†fl 'oz: одиниця виміру обсягу
• Р†ml: одиниця обсягу
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 

para referencias futuras o nuevos usuarios.

• Este dispositivo está diseñado para uso personal y no es apto para fines comerciales.

• No utilice el dispositivo si muestra signos visibles de daños. Compruebe siempre que

el producto está en buen estado antes de utilizarlo y en caso de que no funcionara

correctamente, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de

Cecotec.

• Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor. 

• No utilice el producto en exteriores.

Instrucciones de las pilas
Seguridad

• Si no va a utilizar la báscula durante un periodo prolongado de

tiempo, retire las pilas para evitar que el producto se dañe. 

• Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños y animales.

• No combine pilas antiguas con nuevas ni pilas de diferente

composición para evitar riesgo de fuga.

• Las pilas no deben ser recargadas, peladas, tiradas al fuego ni

cortocircuitadas.

• No deseche pilas junto con residuos domésticos. 

• Siga los consejos de reciclaje de pilas.

Cambio de pilas
1. Abra el compartimento de las pilas y retire el plástico protector antes de utilizar el

producto.

2. Inserte 3 pilas AAA en el compartimento. Preste atención a las marcas de la polaridad

que aparecen en la base.

3. Coloque la tapa en su posición de nuevo. 
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Advertencia: asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente según las marcas de 

polaridad, de lo contrario, las partes electrónicas podrían dañarse.

3. ANTES DE USAR

• Saque el dispositivo de la caja y retire todo el material de embalaje.

• Compruebe cuidadosamente que el producto no esté dañado. Si lo estuviera, póngase en 

contacto inmediatamente con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec. 

4. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable. Coloque un recipiente o un bol

(en caso de utilizarlo) en la báscula antes de utilizarla.

2. Pulse suavemente el botón de encendido/tara para activar el dispositivo. 

3. La pantalla se encenderá y mostrará 000000.

4. Espere a que la pantalla muestre “0”. 

5. Coloque el elemento que desee pesar en la báscula (o en el bol si fuera necesario). La

pantalla LCD mostrará el resultado. 

6. Una vez haya acabado de pesar, pulse el botón de encendido/tara para apagar el

dispositivo. Tras 2 minutos de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente. 

Función de los botones

Encendido/Apagado automático/Cero/Tara Conversión de unidades
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Conversión de unidades
Mientras esté encendido el dispositivo, pulse el botón UNIT de forma repetida para seleccionar 

la unidad de medida deseada hasta que esta se muestre en la pantalla.

Función de tara
Esta función permite pesar un segundo elemento inmediatamente después de pesar el primero 

sin tener que quitarlo de la báscula.
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1. Pulse suavemente el botón de encendido/tara para activar el dispositivo. 

2. La pantalla se encenderá y mostrará 000000.

3. Espere a que la pantalla LCD muestre “0” y coloque el recipiente sobre la plataforma de

la báscula.

4. La pantalla LCD mostrará el peso del recipiente de forma fija. 

5. Pulse el botón de encendido/tara para eliminar el peso del recipiente y resetear la báscula 

a 0.

6. La esquina superior izquierda mostrará “TARE”, indicando que la función tara está

activada. No retire el recipiente. 

7. Coloque los ingredientes dentro del recipiente.

8. La pantalla LCD mostrará únicamente el peso de los ingredientes.  Pulse el botón de

encendido/tara de nuevo para pesar nuevos ingredientes.
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Valor negativo

La pantalla mostrará valores negativos al retirar los elementos de la 

báscula. Para eliminar este valor, pulse el botón de encendido/tara y la 

pantalla mostrará “0” de nuevo.

Errores

La batería está muy baja. Por favor, introduzca pilas nuevas.

La báscula está sobrecargada. Por favor, retire el exceso de peso para 

evitar que el producto se dañe.

La báscula no está colocada sobre una superficie estable. Colóquela 

sobre una superficie plana.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable antes de

utilizarla.

• Evite que el producto se dé golpes o se caiga para evitarle daños. 

• No sobrecargue ni ponga objetos pesados sobre la báscula. 

• No sumerja el producto en agua ni cualquier otro líquido.

• Asegúrese de que la superficie de la báscula esté siempre seca.

• Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del

producto. No utilice productos de limpieza abrasivos ni químicos.
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: CookControl 8000

Referencia del producto: 04097

Max.: 5kg/11 lb

d=1g/0,002 lb

Power: 3 AAA

Measurements: kg/lb

Made in China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los 

desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma 

separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el 

impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor 

tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en 

cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes 

de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus 

electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las 

autoridades locales.

9. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 

conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un 

uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado,

expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como

cualquier otra falta atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas

por el SAT oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso. 

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la

legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el
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servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase 

en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de 

teléfono +34 96 321 07 28.
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2. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual 

for future reference or new users.

• This device is for personal use only and is not intended for commercial purposes.

• Do not operate this appliance if there are any visible signs of damage. Always check

for damage before each use and in case of malfunction, contact the Technical Support

Service of Cecotec.

• Keep the device away from heat sources. 

• Do not use the device outdoors.

Battery instructions
Safety 

• If the scale is not going to be used for a long period of time, remove 

the batteries to avoid damage to the product. 

• Keep batteries away from the reach of children and animals.

• Do not mix old and new batteries or batteries with different

compositions to avoid possible leakage.

• Batteries must not be recharged or reactivated, dismantled,

thrown into fire, immersed in fluids or short-circuited. 

• Do not dispose of batteries together with household waste or

rubbish. 

• Follow battery recycling advices. 

Replacement
1. Open the battery compartment and remove the plastic protection before use.

2. Insert 3 x AAA batteries into the compartment. Pay attention to the polarity markings

in the base.

3. Place the cover back in its position.
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Warning: make sure the batteries are inserted properly following the polarity marks, 

otherwise, the product electronic parts could be damaged.

3. BEFORE USE

• Take the device out of its package and remove all packaging materials. 

• Check carefully if there is any damage, and if there is, immediately notify the Technical

Support Service of Cecotec.

4. OPERATION

1. Place the scale on a flat, stable surface. Place a container or bowl (if used) on the scale

before operating it. 

2. Gently press the On/Tare button to activate the device.

3. The display will turn on and will show 00000.

4. Wait until the LCD display shows “0”. 

5. Place the item to be weighed on the scale (or in a bowl if required). The LCD will show the 

results.

6. Once you have finished weighing, press the On/Tare button to turn the device off. The

device will turn of automatically after 2 minutes of no operation.

Button functions

On/Manual off/Zero/Tare Unit conversion
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Unit conversion
While the scale is on, press repeatedly the unit button to select the desired measuring unit 

until the desired unit is shown. 

Tare function
This function allows you to weigh a second item consecutively after weighing the first one 

without removing it from the scale. 
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1. Gently press the On/Tare button to activate the device.

2. The display will turn on and will show 00000.

3. Wait until the LCD display shows “0” and place the container on the scale’s platform. 

4. The LCD display will show the steady weight of the container.

5. Press the On/Tare button to clear the weight of the container and will reset to 0.

6. The top left corner will show “TARE”, indicating the tare function is activated. Do not

remove the container.

7. Place the ingredients inside the container.

8. The LCD will show the weight of the ingredients only. Press again the On/Tare button to

weigh new different ingredients. 
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Negative value

The display will show negative values when an element has been removed 

from the scale. To clear it, press the On/Tare button and the display will 

show “0” again.

Error indications

The battery is too low. Please insert new battery.

The scale is overloaded. Please remove excess weight to avoid product 

damage. 

The scale is not placed on a stable surface. Place it on a flat surface..

5. CLEANING AND MAINTENANCE

• Place the scale on a flat and stable surface before use.

• Avoid hitting or dropping the scale to prevent damages.

• Do not overload the scale or put heavy things on it. 

• Do not immerse the product in water or any other liquid.

• Make sure the surface is always dry.

• Use a soft, damp cloth to clean the surface. Do not use chemical or 

harsh abrasive cleaning agents.
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: CookControl 8000

Product reference: 04097

Max.: 5kg/11 lb

d=1g/0,002 lb

Power: 3 AAA

Measurements: kg/lb

Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with 

the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in 

order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact 

on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 

of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 

removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct 

disposal of old appliances and/or their batteries.

9. WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 

of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 

proper use, as explained in this instruction manual. 

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten,

exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault

attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the 

official Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. 

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based 

on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not

apply. 

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not
hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.
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2.ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. Збережіть цю 

інструкцію з експлуатації в майбутньому або для нових користувачів.

• Цей пристрій призначений тільки для особистого використання і не призначений 
для комерційних цілей.

• Не використовуйте цей прилад, якщо на ньому є будь-які видимі ознаки 
пошкодження. Завжди перевіряйте наявність пошкоджень перед кожним 
використанням, а в разі несправності звертайтеся до Служби технічної підтримки 
Cecotec.

• Не піддавайте принтер впливу джерел тепла.
• Не використовуйте пристрій на вулиці

Інструкція з безпечного використання батарейок

• Виймайте батарейки з пристрою, коли вони розряджені або коли ваги 

не використовуватимуться протягом тривалого часу.

•  Не залишайте дітей і тварин без нагляду з пристроєм і зберігайте 

пакувальний матеріал окремо від них, щоб уникнути ядухи. У разі 

проковтування батарейок дітьми або тваринами негайно зверніться 

до лікаря.

• Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки з різним рівнем 

заряду для уникнення можливої протікання батарейки.

• Батарейки не можна перезаряджати або повторно встановлювати, 

розбирати, кидати у вогонь, занурювати в рідини або піддавати 

короткого замиканню.

• Чи не викидайте батарейки разом з побутовими відходами або 

сміттям.

• Виконайте інструкції з утилізації батарейок.

Заміна батарей:

1. Відкрийте батарейний відсік в нижній частині ваг і зніміть пластикову захист 

перед експлуатацією.

2.  Встановіть 3 батарейки типу ААА. Зверніть увагу на полярність.

3. Знову закрийте батарейний відсік. Переконайтеся, що він правильно 

встановлений.
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4. 

5. 

6. 

Увага:  переконайтеся, що ви коректно встановили батарейки відповідно до їх 

полярності, в іншому випадку можна пошкодити електронні компоненти пристрою.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Дістаньте пристрій з упаковки, зніміть всі пакувальні матеріали. 
• Уважно перевірте, чи є на ньому пошкодження, і, якщо вони є, негайно повідомте 

про це в офіційний сервісний центр Cecotec.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Встановити ваги на рівну, стійку поверхню. Помістіть контейнер або миску (якщо 
ви використовуєте її) на ваги перед тим, як включити їх.

2. Обережно натисніть кнопку включення / тарування, щоб активувати пристрій.
3. Дисплей включиться і покаже 00000.
4. Дочекайтеся, поки на РК-дисплеї з'явиться «0».
5. Помістіть предмет, що зважується на ваги (або, якщо необхідно, в миску). РК-

дисплей покаже результати.
6. По завершенні зважування натисніть кнопку включення / тарування, щоб 

вимкнути пристрій. Пристрій вимкнеться автоматично через 2 хвилини 
бездіяльності.

Функції кнопок

Кнопка включення / Відключення Вручну / Обнулення / Тари

УКРАЇНСЬКА
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Переведення одиниць вимірювання

Коли ваги включені, кілька разів натисніть кнопку вибору одиниць виміру, поки не 

з'явиться потрібний вам одиниця.

. 

Функція тара

Ця функція дозволяє вам зважувати другий компонент поспіль, не знімаючи першого з 

ваг.
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1. Обережно натисніть кнопку включення / тарування, щоб активувати пристрій.

2. Дисплей включиться і покаже 00000.

3. Дочекайтеся, поки на РК-дисплеї з'явиться «0», і помістіть контейнер на 
платформу ваг.

4. РК-дисплей покаже постійний вага контейнера.

5. Натисніть кнопку включення / тарування, щоб скинути вагу контейнера, і 
скиньте його на 0.

6. У верхньому лівому кутку з'явиться напис «TARE», яка вказує, що функція тари 
активована. Не знімайте контейнер.

7. Помістіть інгредієнти в контейнер.

8. На РК-дисплеї з'явиться тільки вага інгредієнтів. Знову натисніть кнопку 
включення / тарування, щоб зважити нові інгредієнти.
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Негативне значення

Помилки

Дисплей показуватиме негативні значення, коли частина предметів 

була знята з ваг. Щоб прибрати його з екрану, натисніть кнопку 

включення / тарування, і на дисплеї знову відобразиться «0».

Батарейки розряджені. Будь ласка, вставте нову батарейку.

Ваги перевантажені. Будь ласка, видаліть зайву вагу, щоб уникнути 

пошкодження пристрою.

Ваги розміщена на нестійкій поверхні. Помістіть їх на рівну і тверду 

поверхню.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Перед використанням помістіть ваги на рівну і стійку поверхню.
• Уникайте ударів або падіння ваг щоб уникнути їх пошкоджень.
• Не перевантажуйте ваги і не кладіть на них важкі предмети.

• Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

• Переконайтеся, що поверхня ваг суха.

• Скористайтесь м'якою вологою тканиною для очищення поверхні 
ваг. Не використовуйте хімічні або агресивні абразивні матеріали.

УКРАЇНСЬКА
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7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: CookControl 8000

Код моделі: 04097

Макс .: 5 кг / 11 фунт

Крок = 1г / 0,002 фунт

Power: 3 AAA

Measurements: кг / фунт

Made in China | Designed in Spain

8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ
Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного 

обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна 

викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. Старі 

прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, 

що містяться в них, а також мінімізувати вплив на здоров'я людини і навколишнє 

середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш 

обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або 

використовує акумулятори, їх слід вилучити з приладу і утилізувати відповідним чином. 

Користувачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або роздрібним продавцем для 
отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови 

надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному 

фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з 

експлуатації. 

Гарантія не поширюється на наступні ситуації: 

•  Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 

або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 

• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 

уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 

• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 

через постійне використання. 

• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 

2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей.
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УКРАЇНСЬКА

 У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який 

момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які 

сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec.

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел. : 0 800 300 245
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1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1

2

3

4

5

LCD

RU
Особенности устройства
• Система состоит из 4 точных датчиков давления для калибровки устройства
• Кнопки вкл. / Авто выкл. / Кнопка отключения вручную
• Функция тара
• 2 единицы веса: г, фунт
• 2 единицы объема: мл, жидкая унция
• Индикатор низкого заряда батареи / перегруза
• 3 батарейки ААА

Компоненты устройства
1. ЖК-дисплей
2. Кнопка питания / тары
3. Кнопка настройки устройства
4. Крышка батарейного отсека
5. Высокоточный датчик 

ЖК дисплей
Иконка батареи: низкий заряд батареи
-: отрицательное значение
Т: вес тары
г: единица веса
lb/oz.:фунт / унция: единица веса
fl’oz: единица измерения объема
мл: единица объема

РУССКИЙ
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2.ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора. Сохраните 
эту инструкцию по эксплуатации в будущем или для новых пользователей.

• Данное устройство предназначено только для личного использования и не 
предназначено для коммерческих целей.

• Не используйте этот прибор, если на нем есть какие-либо видимые признаки 
повреждения. Всегда проверяйте наличие повреждений перед каждым 
использованием, а в случае неисправности обращайтесь в Службу технической 
поддержки Cecotec.

• Держите устройство вдали от источников тепла.
• Не используйте устройство на улице

Инструкция по безопасному использованию батареек

• Извлекайте батарейки из устройства, когда они разряжены или когда 

весы не будут использоваться в течение длительного времени.

• Не оставляйте детей и животных без присмотра с устройством и 

храните упаковочный материал от них во избежание удушья. В случае 

проглатывания батареек детьми или животными немедленно 

обратитесь к врачу.

• Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки с разным 

уровнем заряда для избегания возможной протечки батарейки.

• Батарейки нельзя перезаряжать или повторно устанавливать, 

разбирать, бросать в огонь, погружать в жидкости или подвергать 

короткому замыканию.

• Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами или 

мусором.

• Следуйте инструкциям по утилизации батареек.

Замена батареек:

1. Откройте батарейный отсек в нижней части весов и снимите пластиковую защиту 

перед эксплуатацией.

2. Установите 3 батарейки типа ААА. Обратите внимание на полярность.
3. Снова закройте батарейный отсек. Убедитесь, что он правильно установлен.
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4. 

5. 

6. 

Внимание : убедитесь, что вы корректно установили батарейки в соответствии с их 

полярностью, в ином случае можно повредить электронные компоненты устройства.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Достаньте устройство из упаковки, снимите все упаковочные материалы. 
• Внимательно проверьте, есть ли на нем повреждения, и, если они есть, немедленно 

сообщите об этом в официальный сервисный центр Cecotec.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Установите весы на ровную, устойчивую поверхность. Поместите контейнер или
миску (если вы используете ее) на весы перед тем, как включить их.

2. Осторожно нажмите кнопку включения / тарирования, чтобы активировать
устройство.

3. Дисплей включится и покажет 00000.
4. Дождитесь, пока на ЖК-дисплее не появится «0».
5. Поместите взвешиваемый предмет на весы (или, если необходимо, в миску). ЖК-

дисплей покажет результаты.
6. По завершении взвешивания нажмите кнопку включения / тарирования, чтобы

выключить устройство. Устройство выключится автоматически через 2 минуты
бездействия.

Функции кнопок

Кнопка включения/Отключения 

вручную/Обнуления/Тары

Перевод единиц измерения

РУССКИЙ
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Перевод единиц измерения

Когда весы включены, несколько раз нажмите кнопку выбора единиц измерения, пока 

не отобразится требуемая вам единица.
. 

Функция тара

Эта функция позволяет вам взвешивать второй компонент подряд, не снимая первого с 
весов. 

1

5

2

6

3

7

4

8

1. Осторожно нажмите кнопку включения / тарирования, чтобы активировать 
устройство.

2. Дисплей включится и покажет 00000.

3. Дождитесь, пока на ЖК-дисплее не появится «0», и поместите контейнер на 
платформу весов.

4. ЖК-дисплей покажет постоянный вес контейнера.

5. Нажмите кнопку включения / тарирования, чтобы сбросить вес контейнера, и 
сбросьте его на 0.

6. В верхнем левом углу появится надпись «TARE», указывающая, что функция тары 
активирована. Не удаляйте контейнер.

7. Поместите ингредиенты в контейнер.

8. На ЖК-дисплее отобразится только вес ингредиентов. Снова нажмите кнопку 
включения / тарирования, чтобы взвесить новые ингредиенты.
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Отрицательное значение

Дисплей будет показывать отрицательные значения, когда часть 

предметов была снята с весов. Чтобы убрать его с экрана, нажмите 

кнопку включения / тарирования, и на дисплее снова отобразится 

«0».

Ошибки

Батарейки разряжены. Пожалуйста, вставьте новую батарейку.

Весы перегружены. Пожалуйста, удалите лишний вес, чтобы 
избежать повреждения устройства. 

Весы размещена на неустойчивой поверхности. Поместите их на 
ровную и твердую поверхность.

5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед использованием поместите весы на ровную и устойчивую 
поверхность.

• Избегайте ударов или падения весов во избежание их 
повреждений.

• Не перегружайте весы и не кладите на них тяжелые предметы.

• Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.

• Убедитесь, что поверхность весов сухая.

• Используйте мягкую влажную ткань для очистки поверхности 

весов. Не используйте химические или агрессивные абразивные 
материалы. 

РУССКИЙ
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: CookControl 8000

Код модели: 04097

Макс.: 5кг/11 фунт

Шаг=1г/0,002 фунт

Power: 3 AAA

Измерения: кг/фунт

Сделано в Китае | Разработано в Испании

8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и 

электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые 

электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными 

муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, чтобы 

оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а также 

снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ 

«мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно 

утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует 

аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим 

образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным 

продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых 
приборов и / или их батарей.

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 

условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта 

в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 

руководстве по эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на следующие ситуации: 
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, использовался 

неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в жидкие или 

коррозийные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием 

покупателя. 

• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 

уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 

• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей 

из-за постоянного использования. 
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РУССКИЙ

Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 

устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 

распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим 

продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный 

сервисный центр Cecotec

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245



Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain
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