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1. Należy otworzyć miejsce na baterie, znajdujące się na spodzie wagi i włożyć baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis 

• Zapamiętuje ostatni pomiar. 

• Cyfrowa dokładność i niezawodność. 

• Klasyczna prostota, pasuje do każdego wnętrza. 

• Trwała konstrukcja, powierzchnia antypoślizgowa. 

• Wskaźnik "Lo" pojawia się, kiedy baterie wymagają wymiany. 

 

Przed użyciem 

 

Wybierz preferowany tryb wagi (funty, kg, lub ul. lb) przy użyciu przycisku Mode Switch. 

Umieszczenie wagi. Waga powinna być używana na twardej powierzchni w celu otrzymania 

dokładniejszych pomiarów. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach z dywanami. 

 

 

 

Nazwa części

Warunki korzystania

Wyświetlacz 

Przełącznik jednostki masy 

Wymiana baterii 

Przyciski Personalne 1-5 

Platforma 



Instrukcja użytkowania 

 

 

 

 

 

 

Wagę uruchamia się wciskając palcem u nogi przycisk (1-5 przyciski można przypisać do 

danej osoby. Na wyświetlaczu pojawi się numer osobisty (rys.1).Poczekaj aż na wyświetlaczu 

pojawi się, "0.0" (rys. 2), a następnie wejdź na wagę (rys. 3). Obecna masa pojawi się w 

górnej części wyświetlacza, a z poprzedniego pomiaru w dolnej części wyświetlacza. 

  

 

 

Uwaga: 

•  Komunikat "OL" pojawi się na wyświetlaczu, gdy skala zdolności pomiarowej wagi jest 

przekroczona. 

• "0.0"zniknie, jeśli nie wejdzie się na wagę w ciągu 60 sekund. 

•  Urządzenie wyłączy się jeśli naciśniesz klawisz 5 (wyjątek:  podczas pomiaru nie można 

wyłączyć wagi). 

Środki ostrożności 

Ponowna kalibracja wagi , delikatnie nacisnąć Personal Key (patrz rys. 4). Nie należy 

umieszczać ręki na platformie wagi podczas ponownego przeliczenia (patrz rys.5). 

Komunikaty  "-0.2"lub"-0,4" oznaczają ze podczas kalibracji na wadze było coś położone. 

Należy wagę ponownie skalibrować. Jeżeli kalibracja przebiegła pomyślnie  naciśnij klawisz 

personalny by ponownie skorzystać z wagi, wyświetli się komunikat "0,0" oznaczający 

gotowość wagi do pomiaru.. 

 

Eksploatacja i konserwacja 

• Nie należy otwierać obudowy wagi i ruszać jej mechanizmów ( Może skutkować to utrata 

gwarancji) 

• Wagi nie należy umieszczać w pobliżu urządzeń grzejnych, w miejscu o wysokiej 

wilgotności lub ekstremalnych zmianach temperatury. 

• Nigdy nie zanurzać wagi w wodzie i unikać wycieku płynów chemicznych na wagę. Do 

czyszczenia używać tylko wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu. 



• Unikać silnych uderzeń lub silnych wibracji urządzenia.  

• Nie należy stawać na wadze gdy jej powierzchnia jest mokra. 

• Używanie wagi w pobliżu silnych urządzeń transmisyjnych( np. telefonów komórkowych) 

  gdyż mogą wpłynąć na dokładność pomiaru. 

• W przypadku nie używania wagi przez dłuższy czas należy wyjąć baterie 

• Podczas przenoszenia wagi musi być ona wyłączona 

 

Pojemność maksymalna: 200 kg  

Stopniowanie: 0,1 kg  

Zasilanie: 4 baterie AA (UM-3), DC 6V 

Pobór mocy: maksymalnie 60 mA 

Masa może być wyświetlana w takich jednostkach jak  lb lub kg, lub ul. funtów 

 
 

Specyfikacja


