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Profi Care 9 i 1 vægt 
 
Betjeningselementerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugsanvisning  
Tak fordi du valgte vores produkt. Vi håber du vil nyde at bruge enheden. Symboler i denne 
vejledning. 
Vigtige bemærkninger til din sikkerhed vil være specielt markeret. Det er vigtigt, at du følger disse 
instruktioner for at undgå ulykker og beskadigelse af enheden: 
 

• ADVARSEL: Advarer mod farer for dit helbred og indikerer mulige risici for personskade. 
• FARE: Angiver mulige farer for enheden eller andre genstande.  
• BEMÆRK: Fremhæver tip og information til dig. 
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Generel information  
 
Inden du bruger denne enhed, skal du læse betjeningsvejledningen meget nøje og opbevare dem på 
et sikkert sted inklusive garantibevis, kvittering og om muligt æsken med den indvendige emballage. 
Hvis du videregiver enheden til tredjemand, skal du også medtage betjeningsvejledningen. 

• Enheden er udelukkende beregnet til privat og ikke til kommerciel brug. 
• Brug kun enheden til det tilsigtede formål. 
• Brug ikke en beskadiget enhed. 
• Hold det væk fra varme, direkte sollys, fugt (aldrig nedsænkes i væsker) og skarpe kanter væk. 
• Reparer ikke enheden selv, søg efter den En autoriseret specialist. 
• Børn skal overvåges for at sikre, at de gør det at de ikke leger med enheden. 
• Efterlad ikke emballage af hensyn til dine børn dele (plastikposer, papkasser, styropor osv.) er 

inden for rækkevidde.  
 
ADVARSEL: Lad ikke børn lege med folie. Der er risiko for kvælning!  
 
 
Særlige sikkerhedsinstruktioner for denne enhed  
 
ADVARSEL: Hvis vejeoverfladen er fugtig, eller der er vanddråber på den, skal du tørre den af eller 
tørre den af først, der er risiko for at glide.  
 
FARE: 

• Håndter vægten med forsigtighed, da det er et måleinstrument. Sænk ikke eller spring på den. 
• Belast ikke enheden med mere end 180 kg (396,8 lb, 28: 31⁄2 st: lb) for at undgå beskadigelse 

af enheden.  
 

• Hvis vægten skal flyttes, skal du gøre det i vandret position.  
• Skalaen til kropsfedtanalyse er ikke egnet til følgende gruppe mennesker:  

o Børn under 6 år og voksne over 100 år 
o Personer med symptomer på feber, ødem eller knogleskørhed 
o Personer i dialyse 
o Personer med en pacemaker 
o Folk, der tager Kardiovaskulær medicin  
o Gravide 
o Atleter, der udfører intens fysisk aktivitet i mere end 5 timer om dagen 
o Mennesker med en puls på mindre end 60 bpm i minuttet 
o Mennesker med betydelige anatomiske afvigelser i deres ben i forhold til deres 

samlede kropsstørrelse (benlængde forkortet eller forlænget betydeligt). 
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Håndtering af batterier 
 

Oplad ikke batterier!  
 
 

Åbn ikke batterier!  
 
 

Bemærk polaritet (+/-)!  
 
 

Kortslut ikke batterier!  
 
 

Eksplosionsfare! Udsæt ikke batterier for overdreven varme som f.eks solskin, ild eller 
lignende. 

 
 
Isætning af batterier  
 
(Batterier ikke inkluderet) 

1. Åbn batterirummet i bunden. 
2. Isæt 3 AAA / R03-batterier. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (se bunden af 

batterirummet)! 
3. Luk batterirummet igen. 
4. Hvis meddelelsen "Lo" vises i displayet, skal du udskifte batterierne.  

 
 
Oversigt over betjeningselementerne  
 

1. Skærm 
 

2.  Knap 
 

3.  Knap 
 

4.  Knap 
 

5. Kontaktflader 
 
Undersiden (ikke vist) batterirummet 
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Vises i displayet Betydning 
P0 – P9 Brugerens lagerplads 

 

Mand 

 

Kvinde 

cm (ft:in) 
 

Højde 

age  

 

Alder 

kg (lb / st:lb)  

 

Kropsvægt 

fat  

 

Visning af kropsfedt 
 

 

Viser muskelmasse 
 

TBW  

 

Viser kropsvand (væske) 
 

 

Viser knoglevægt  
 

% Procentdel - kropsfedt / muskelmasse / kropsvand (væske) 
 

KCAL  

 

Basal metabolisk hastighed af det daglige energibehov i 
kilokalorier (BMR) 
 

BMI Body Mass Index 
 

 

Visceralt fedtvisning (organfedt) 
 

body age  

 

Biologisk alder 
 

 

 

Bluetooth-forbindelse til appen blev oprettet  
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Tekniske data 
Modell: ...................................................................................................................... PC-PW 3008 BT 
Strømforsyning: ........................................................................ 3 batterier 1,5 V Typ „AAA“ / „R03“ 
Enhedens nettovægt: ........................................................................................................ ca. 1,7 kg 
Opbevaringsrum: ........................................................................................................................... 10 
Højde: ............................................................................. fra 80 til 220 cm (2‘7 1⁄2“ - 7‘2 1⁄2“ ft:in) 
Alder: .......................................................................................................................... fra 6 til 100 år 
Mindste vægt: .................................................................................... fra 5,0 kg (11.0 lb / 0: 11 st:lb)  
Højeste vægt: ................................................................................. 180 kg (396.8 lb / 28: 31⁄2 st:lb) 
Opløsning til vægtmåling: ..................................................................... 100 g (0.2 lb / 1⁄4 st:lb) trin 
Kropsfedt klassificering: ............................................................................................................ 0,1 % 
Kropsvædske Klassifikation: .................................................................................................... 0,1 %  
Anbefalet driftsmiljø: 

Temperatur: ....................................................................... 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104°F  
Relativ luftfugtighed: ....................................................................................... < 85 % 

Måleområde for kropsfedt: ............................................................................................. 5 % - 85 %  
Måleområde for kropsvand: ........................................................................................... 7 % - 75 %  
Muskelmasse måleområde: .......................................................................................... 13 % - 82 %  
Knoglevægt måleområde: ............................................................................................. 0,5 kg - 8 kg  
 
Bluetooth 
Bluetooth-support: .................................................................................................................... V4.1 
Maksimal udstrålet transmissionseffekt: ............................................................................ 2,5 mW 
Rækkevidde: ................................................................................................................. ca. 15 meter 
Transmissionsfrekvens: ........................................................................................................ 2,4 Ghz 
Med forbehold for tekniske og designmæssige ændringer under konstant produktudvikling. 
 
Bemærkning om overholdelse af direktivet. 
Clatronic International GmbH erklærer hermed, at radiosystemtypen PC-PW 3008 BT er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. 
 
Derudover overholder enheden RoHS-direktivet 2011/65 / EG. 
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: 
www.sli24.de 
Indtast modelnavnet PC-PW 3008 BT i området "Downloads". Testet til drift i Tyskland. 
 
Oplysninger om den analytiske balance  
 
ADVARSEL: 
Brug ikke vægten, hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk implantat med elektroniske 
komponenter. Målingen kan forringe implantatets funktion. 
 
Det grundlæggende princip for denne enhed er baseret på måling af kroppens elektriske impedans. 
For at gøre dette lader enheden et svagt, umærkeligt, elektrisk signal strømme gennem din krop for 
at bestemme kroppens aktuelle værdier. 
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Signalet er generelt helt harmløst! Ikke desto mindre skal du kigge på vores specielle 
sikkerhedsinstruktioner! 
Målingen er kendt under betegnelsen ”bioelektrisk impedansanalyse” (BIA), en faktor der er relateret 
til kropsfedt og kropsvandindhold og er relateret til andre biologiske data (alder, køn, kropsstørrelse). 
 
Oplysninger om Bluetooth  
Bluetooth er en teknologi til trådløs radioforbindelse mellem enheder over en kort afstand. Enheder 
med Bluetooth-standarden transmitterer i ISM-båndet (industrielt, videnskabeligt og medicinsk) 
mellem 2.402 og 2.480 GHz. Forstyrrelser kan dog kan f.eks. skyldes WLAN-netværk, DAB-radioer, 
trådløse telefoner eller mikrobølgeovne, der fungerer i det samme frekvensbånd.  
 
Disse skalaer giver dig mulighed for at overføre de bestemte data til din smartphone, tablet eller PC 
via Bluetooth. For yderligere information henvises til det næste afsnit (Information om "Dr. Curve +" -
app’en). 
 
På grund af de forskellige enhedsproducenter, modeller og softwareversioner kan fuld funktionalitet 
ikke garanteres. 
 
Oplysninger om “Dr. Curve + " app’en 
Dr.Curve + -app’en er tilgængelig til Android og iOS. Scan den tilsvarende QR-kode for at gå direkte til 
download. 
 
BEMÆRK: 
Udbyder kan i et vist omfang opkræve gebyr ved download af app’en. 
 
 
 
 
 
 
Du kan også finde linket til download af app’en på vores hjemmeside: 
 
 
 
 
 
Systemkrav til brug af app’en 

• iOs 8.0 eller højere + Bluetooth 4.0 eller højere 
• Android 4.4 eller nyere + Bluetooth 4.0 eller højere 

 
Idriftsættelse med appen 

1. Installer app’en “Dr. Curve ”fra den tilsvarende App Store eller Google Play.  
2. Aktiver Bluetooth i enhedens indstillinger.  
3. Indtast dine brugerdata i app’en. 
4. Vælg derefter i app’en "Kropsanalyse skalaer". 
5. Tænd for enheden med         knappen 
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BEMÆRK: 
• Appen skal være åben på mobiltelefonen for at oprette forbindelse til skalaen. 
• Enheden opretter kun forbindelse til app’en, hvis den er tændt med      knappen. 
• Sørg for, at din bruger er indstillet. 
• Sørg for, at de samme måleenheder og vægt er angivet i app’en og skalaen.  

 
6. Når vægten er tilsluttet app’en, vises symbolet i displayet            
7. Udfør målingen som beskrevet i afsnittet “Brug          Måling og analyse” fra punkt 2 og 

fremefter.  
 
Brug 
 
BEMÆRK 

• Knapperne er sensor touch knapper. Rør let ved tasterne med en finger for at udføre 
funktionen.  

• Vægten er forudindstillet med måleenhederne "kg" og "cm".  
 
For at indstille balancen til "lb" eller "st: lb" og "ft: in", skal du gøre som følger:  

1. Tænd vægten ved at udøve let tryk på vejefladen med din fod.  
2. Tryk gentagne gange på knappen         eller         indtil den ønskede vægtenhed vises. 

Måleenheden for højde har automatisk ændret sig med den. 
 
Ren vejefunktion  

1. Anbring vægten på badeværelset på en hård, flad overflade (undgå tæpper). Ujævn grund 
fører til unøjagtigheder.  

2. Stå med begge fødder på skalaen. Enheden tændes automatisk  
3. Fordel din vægt jævnt og vent, mens vægten bestemmer din vægt.  
4. Displayet blinker først, og derefter vises din nøjagtige vægt.  
5. Når du forlader vægten, slukker den automatisk efter ca. 15 sekunder, hvilket forlænger 

batteriets levetid.  
6. Hvis vægten ikke bestemmes, mens "0.0" vises, slukker vægten automatisk efter ca. 15 

sekunder.  
 
Lagring af personlige data  
BEMÆRK: 

• Vægten har forudindstillede værdier, som du kan ændre som beskrevet nedenfor. 
• Udfør følgende trin hurtigt efter hinanden og inden for få sekunder. Ellers annullerer enheden 

automatisk inputtilstand. 
• Hvis du holder en af knapperne (         /          ) nede i ca. 2 sekunder under indstillingen, starter 

en hurtig kørsel.  
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1. Tryk på tasten          vælg hukommelsesplacering (f.eks. P0). Bekræft indstillingen med         

eller vælg en anden hukommelsesplacering med        /         knappen. Tryk derefter på          for 
at gå til næste indstilling.  

2. Symbolet for "mand" eller "kvinde" blinker. Bekræft indstillingen med         eller vælg med        
/        Knap symbolet for dit køn. Tryk derefter på         for at gå til næste indstilling. 

3. Den forudindstillede størrelse blinker. Brug knappen          eller        til at vælge din størrelse. 
Bekræft din indtastning med           

4. Den forudindstillede alder blinker. Brug knappen          eller          til at vælge din alder. Bekræft 
din indtastning med            

5. Den korte skærm "----" afslutter inputtilstanden for denne hukommelsesplacering. Du vil nu 
kunne se på displayet’et hukommelsesplaceringen, kønssymbolet og vægten “0,0 kg” (0,0 lb / 
0: 00 st: lb). 

 
Du har nu følgende muligheder:  

• Tryk gentagne gange på knappen         for at få vist indstillingerne igen eller for at ændre 
indstillingerne.  

• Du kan indstille yderligere lagerplaceringer. Fortsæt som beskrevet ovenfor. 
• Du kan begynde at tage målinger med det samme.  

 
 
Måling og analyse  
Gem dine personlige data på en lagerplads på forhånd.  
 
BEMÆRK: 

• Den analytiske balance fungerer kun korrekt, hvis du står barfodet og om nødvendigt med 
dine fodsåler lidt fugtige på kontaktfladerne. Helt tørre fodsåler kan føre til utilfredsstillende 
resultater, da deres ledningsevne er for lav. 

• Tør om nødvendigt kontaktfladerne en gang for at forbedre den styrende effekt. 
• På grund af de store udsving i kropsfedtprocenten er det svært at få en retningslinje. Du skal 

derfor altid måle på samme tid på dagen for at få en sammenlignelig værdi. 
• Vores krop består blandt andet af kropsfedt, kropsvand, muskelmasse og knoglevægt. På 

grund af den individuelle vandretention i disse hovedkomponenter kan de bestemte værdier 
variere. Dette er normalt og meget afhængig af kost og livsstil.  

 
1. Tryk på tasten         og brug        /          for at finde lagerpladsen, hvor dine data er gemt. 

Hukommelsesplaceringen blinker i ca. 3 sekunder. Du vil så se hukommelsesplaceringen, 
kønssymbolet og vægten “0,0 kg” (0,0 lb / 0:00 st: lb) i displayet.  

2. Stå med begge fødder på balancens kontaktflader (5).  
3. Først blinker din vægt i displayet. Efter at displayet er stoppet med at blinke, begynder 

analysen. Under analysen vil du se en løbebånd "oooo" på displayet. Bliv på skalaen, indtil den 
sidste skærm (body age) vises.  
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Følgende resultater vises efter hinanden:  
 

1. Vægten i den tidligere valgte enhed (kg / lb / st: lb) 
2. Kropsfedtprocenten i % (fedt) 
3. Kropsvandindholdet i % (TBW) 
4. Procentdelen af muskelmasse i % (         ) 
5. Knoglevægten i kg (         ) 
6. Basal metabolisk hastighed af det daglige energibehov i KCAL 
7. Body Mass Index (BMI) 
8. Visceralt fedt (         ) 
9. Den biologiske alder (body age) 

De valgte værdier gentages derefter, og derefter slukkes balancen automatisk.  
 
Evaluering af resultaterne  
Der er tunge mennesker, der har et afbalanceret forhold mellem fedt og muskelmasse, og der er 
tilsyneladende slanke mennesker med markant øgede kropsfedtværdier. Fedt er en faktor, der 
bidrager væsentligt til stress på organismen, især det kardiovaskulære system. Kontrollen af begge 
værdier (fedt og vægt) er derfor et grundlæggende krav til sundhed og fitness.  
 
Kropsfedt 
Kropsfedt er en vigtig del af organismen. Fra beskyttelse af leddene og opbevaring af vitaminer til 
regulering af kropstemperatur spiller fedt en vigtig rolle i kroppen. Så målet er ikke at reducere 
kropsfedtprocenten radikalt, men at opnå og opretholde en balance mellem muskelmasse og 
fedtmasse.  
 
Vandets betydning for vores helbred  
Den menneskelige organisme består af omkring 55 - 60% vand i forskellige mængder afhængigt af 
alder og køn. 
Vand udfører en række funktioner i kroppen:  

• Det er byggestenen i vores celler. Dette betyder, at alle celler i kroppen, hvad enten det er 
hud, kirtel, muskler, hjerneceller eller andre, kun er funktionelle, hvis de indeholder nok vand. 

• Det er et opløsningsmiddel til vigtige stoffer i vores organisme. 
• Det er et transportmiddel for næringsstoffer, kroppens egne stoffer og metaboliske 

produkter.  
 
Du kan finde referenceværdier til din fitnessprofil i vejledningsværditabellen. Det viser 
afhængigheden af kropsfedtværdier på alder og køn. Husk altid, at som med vandbalancen i kroppen, 
er fedtprocenten også udsat for stærke udsving i løbet af dagen. Mål derfor altid på samme tid på 
dagen for at opnå en sammenlignelig værdi.  
 
De beregnede resultater af kropsfedt og kropsvandprocent er kun referenceværdier. De anbefales 
ikke til brug til medicinske formål. Søg altid råd fra din læge, hvis du har spørgsmål om medicinsk 
behandling eller en diæt for at opnå normal vægt.  
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Vejledningsværdier for procentdelen af kropsfedt i procent (omtrentlige tal)  
 

Alder Kvinder Mænd 
Undervægt Normal Overvægtig Fedme Undervægt Normal Overvægtig Fedme 

6-39 <21 21-33 33-39 >39 <8 8-19 19-25 >25 
40-59 <23 23-35 35-40 >40 <11 11-22 22-28 >28 

60-100 <24 24-36 36-42 >42 <13 13-25 25-30 >30 
 
 
Referenceværdier for kropsvandindhold og muskelmasseprocent i procent (omtrentlige tal)  
 

Alder Kvinder Mænd 
  Kropsvædske  Muskelmasse    Muskelmasse 
 Lav Normal Høj  Lav Normal Høj  

6-15 <57 57-67 >67  <58 58-72 >72  
16-30 <47 47-57 >57 >34 <53 53-67 >67 >40 
31-60 <42 42-52 >52  <47 47-61 >61  

60-100 <37 37-47 >47  <42 42-56 >56  
 
 
Referenceværdier for knoglevægt i kg (omtrentlige tal)  
 

Kvinder Mænd 
Kropsvægt <45 45-60 >60 <60 60-75 >75 

Knoglevægt -2.6 -3.2 -8 -3.4 -3.8 -8 
 
 
BMR (Basal Metabolisk Rate)  
 
Basal Metabolic Rate (BMR) karakteriserer basal metabolisk hastighed. Basal metabolisk hastighed er 
den mængde energi i KCAL, som kroppen har brug for pr. dag i fuldstændig hvile, ved en ligegyldig 
temperatur (28 - 30 ° C) og på tom mave for at opretholde sin funktion (f.eks. når man sover).  
 
 
Vejledende værdier for det daglige kaloriebehov uden fysisk aktivitet  
 

Alder Kvinder Mænd 
Vægt (kg) KCAL Vægt (kg) KCAL 

6-17 50 1265 60 1620 
18-29 55 1298 65 1560 
30-49 60 1416 70 1680 
50-69 60 1302 70 1561 

70-100 50 1035 65 1397 
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BMI (Body Mass Index) 
 
Body Mass Index (BMI) relaterer legemsvægten til kvadratet i højden. BMI = vægt i kg: (højde i m x 
højde i m) Eksempel: En kvinde på 55 kg og 1,68 m høj. Dit BMI beregnes som følger: 55 kg. / (1,68 m 
x 1,68 m) ≈ 19,5 kg / m2 normal vægt, værdien "kvadrat af kropsstørrelse" er ikke relateret til 
kropsoverfladen. BMI er kun en grov vejledning, da det ikke tager højde for køn eller den individuelle 
sammensætning af kropsmassen fra fedt og muskelvæv.  
 
Vejledende værdier for BMI  
 

BMI Undervægt Normal Overvægtig Fedme 
<18,5 18,5-27 30-38 >40 

 
Bemærk, at hvis kroppen er meget muskuløs (Bodybuilder), indikerer fortolkningen af BMI, at du er 
overvægtig. Årsagen til dette er, at den langt over gennemsnitlige muskelmasse ikke tages i 
betragtning i BMI-formlen. 
 
Vejledende værdier for det viscerale fedtindhold (omtrentlige tal)  
 

Visceralfedt 
 

Normal Lidt for meget For meget 
<9 10-14 >15 

 
 
Displayvisninger og fejlmeddelelser 
 
BEMÆRK: 
Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, skal du vente, indtil enheden slukker. Tænd den 
derefter igen for at genstarte driften. Hvis fejlvisningen ikke er ryddet, skal du tage batteriet ud af 
batterirummet i ca. 10 sekunder.  
 

Vises i displayet Betydning 

 

Selvtest (efter isætning af batterierne) for den 
korrekte funktion af displayet  
 

 
Lavt batteri  
 

 

Procentdelen af kropsfedt er over eller under 
grænseværdien for måleområdet  
 

 

Vægten er over den tilladte maksimale vægt.  
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Rengøring 
 
FARE: 

• Nedsænk ikke vægten i vand, da dette kan ødelægge elektronikken. 
• Brug ikke en stålbørste eller andre slibende genstande. 
• Brug ikke hårde eller slibende rengøringsmidler.  
• Rengør enheden med en let fugtig, ikke våd klud. Sørg for, at der ikke trænger fugt eller 

væsker ind i enheden! 
• Du kan bruge et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel eller en simpel sæbe som 

tilsætningsstof. 
• Efter rengøring af enheden skal du tørre det godt med en tør, blød klud.  

 
Garanti betingelser  

1. Vi giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen til privat brug af enheden. Hvis 
enheden er egnet til kommerciel brug, giver vi en garanti på 12 måneder for enheden, når den 
købes af et firma. Garantiperioden for forbrugere reduceres til 12 måneder, forudsat at de 
bruger en enhed, der er egnet til kommerciel brug - selv delvis - til kommercielle formål.  

2. Forudsætningen for vores garantitjenester er køb af enheden i Tyskland fra en af vores 
autoriserede forhandlere og afsendelse af en kopi af købskvitteringen og dette garantibevis. 
Hvis enheden er i udlandet på tidspunktet for garantikravet, skal den stilles til rådighed for os 
på købers regning for at stille garantien.  

3. Mangler skal rapporteres til os skriftligt inden for 14 dage efter, at de er synlige. Hvis 
garantikravet er berettiget, beslutter vi, hvordan skaden / manglen skal afhjælpes, enten ved 
reparation eller ved at udskifte en tilsvarende enhed.  

4. Garantiservice leveres ikke for mangler, der er baseret på manglende overholdelse af 
brugsanvisningen, forkert håndtering eller normal slitage på enheden. Garantikrav er også 
udelukket for dele, der let kan brydes, såsom glas eller plast. Endelig er garantikrav udelukket, 
hvis organer, der ikke er autoriseret af os, udfører arbejde på enheden.  

5. Garantiperioden forlænges ikke af garantitjenester. Der er heller ingen ret til nye garantier. 
Denne garantideklaration er en frivillig service af os som producent af enheden. De 
lovbestemte garantirettigheder (supplerende ydelse, tilbagetrækning, kompensation og 
prisnedsættelse) påvirkes ikke af denne garanti.  

 
Garantibearbejdning 
24 timer i døgnet, 7 dage om ugen  
Hvis din enhed viser en fejl inden for garantiperioden, har du den hurtigste og mest bekvemme måde 
at indgive en klage på via vores SLI - Internet-serviceportal.  

www.sli24.de 
Registrer serviceprocessen direkte på vores online serviceportal www.sli24.de. Et par sekunder efter 
afslutning af din registrering modtager du en gratis forsendelsesbillet via e-mail. Du vil også modtage 
yderligere oplysninger om, hvordan du behandler din klage. Med dine personlige adgangsdata, som 
sendes til dig via e-mail umiddelbart efter din registrering, kan du spore status for din proces online 
på vores serviceportal www.sli24.de. Alt du skal gøre er at sætte den gratis forsendelsesbillet på 
emballagen på din velpakkede enhed og aflevere pakken til nærmeste Deutsche Post / DHL-
godkendelsespunkt. Forsendelse er gratis til vores servicecenter eller servicepartner.  
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Service kan være så enkel! 
1. Log ind 
2. Pakning 
3. Sende det 

Færdig, det er så let! 
 
Glem ikke at vedlægge en kopi af din salgskvittering (kvittering, faktura, følgeseddel) sammen med 
enheden som bevis for garanti, ellers kan vi ikke give nogen gratis garanti. Vores serviceportal 
www.sli24.de tilbyder dig yderligere tjenester:  

• Downloadområde til brugsvejledning 
• Downloadområde til firmwareopdateringer 
• Ofte stillede spørgsmål, der tilbyder løsninger på problemer 
• Kontaktformular 
• Adgang til vores tilbehør og reservedele-webshops  

 
Selv efter garantien er vi der for dig! - Billige reparationer til en fast pris!  
Send under ingen omstændigheder din enhed mod at modtager betaler fragten. Vi accepterer ikke 
betaling af fragt. Dette medfører betydelige omkostninger. 
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Bortskaffelse af batteri  
Din enhed indeholder batterier. Hvis disse batterier er tomme, skal du være opmærksom på 
følgende:  
FARE  
Batterier / genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!  

• Batterierne skal fjernes fra enheden. 
• Tag brugte batterier til det ansvarlige opsamlingssted eller din forhandler. 
• Du kan få oplysninger om offentlige indsamlingssteder i din by eller kommune.  

 
Betydningen af symbolet "skraldespand" 
 

 

Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i 
husholdningsaffaldet. 
Brug de indsamlede punkter til bortskaffelse af elektriske apparater, og 
aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge.  
 

 
Dermed hjælper du med at undgå de potentielle virkninger på miljøet og menneskers sundhed på 
grund af forkert bortskaffelse. Ved at gøre dette bidrager du til genbrug, genbrug og andre former for 
nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan få oplysninger om, hvor enhederne 
skal bortskaffes, fra din lokale myndighed eller den lokale myndighed.  
 


