
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Wielofunkcyjna kieszonkowa waga 

 

I) NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
Zasilanie: 2x baterie AAA 
Podświetlenie: Białe (opcjonalnie) 
Temperatura pracy: 10°C~30°C 
Jednostki: G, OZ, OZT, DWT, CT, GN 
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: LO 
Wymiary wagi: 133x82x16,8mm 
Wymiary tacy: 69,5x64,5mm 
 
Wiele funkcji: ważenie, kalkulator, przeliczanie, obliczanie ceny, zegarek cyfrowy, termometr cyfrowy 
(Fahrenheit, skala Celsjusza) 
 
Przyciski: 

1. [MODE/ON]: przełącza tryby – ważenie, kalkulator, zegarek 
2. [UNIT/MUTE]: w trybie ważenia przełącza jednostki, wciśnij, aby zmienić jednostkę. W trybie 

zegarka, termometru włącza/wyłącza dźwięki 
3. [TARE/SET]: w trybie ważenia wciśnij przycisk, aby odjąć wagę opakowania; w trybie zegarka 

wciśnij, aby ustawić czas 
4. [PCS/=]:  w trybie ważenia wciśnij, aby przejść do funkcji przeliczania; w trybie kalkulatora 

służy jako znak „=” 
5. [PRICE/]: w trybie ważenia służy do wprowadzenia ceny, kolejne wciśnięcie zapisuje cenę; 

w trybie kalkulatora służy jako przycisk do kasowania błędnie wprowadzonych danych 
6. [+][-][x][+]: służą do wykonywania działań arytmetycznych w trybie kalkulatorze  

 

II) OBSŁUGA 
CYFROWY ZEGAREK, TERMOMETR 
Godzina i temperatura wyświetlane są na tym samym ekranie. Cyfrowy zegarek i termometr są 
domyślnie ustawione w tle wyświetlacza. Wciśnij przycisk [MODE/ON], aby przejść do modułu 
zegarka. Wciśnij przycisk {TARE/SET], godzina, minuta, sekunda mogą być ustawione za pomocą 
przycisków numerycznych. Wciśnij przycisk [UNIT/MUTE], aby włączyć/wyłączyć dźwięki. 
Ważenie 
Wciśnij przycisk [MODE/ON], aby przełączyć się do trybu ważenia (jeżeli dopiero zainstalowałeś nowe 
baterie, domyślnym trybem jest tryb ważenia), wyświetlacz wskazuje „0.00”. Połóż produkty na 
wadze. Odczytaj ich wagę, wciśnij przycisk [UNIT/MUTE], aby zmienić jednostkę. Wciśnij przycisk 
[TARE/SET], aby odjąć wagę opakowania. 
Przeliczanie 
W trybie ważenia „0.00”, ustaw na wadze jakieś obiekty. Wpisz ich ilość za pomocą przycisków 
numerycznych, następnie wciśnij przycisk [PCS/=]. Wyświetlacz wskaże jednostkę ważenia, następnie 
ustaw na wadze te samy obiekty, możesz odczytać wagę całkowitą, ilość oraz jednostkę. Na przykład, 
ustaw 100 elementów, waga całkowita wynosi 12,3g, wpisz [1][0][0] poprzez wciśnięcie przycisków 
numerycznych, następnie wciśnij przycisk [PCS/=]. 
Obliczanie ceny 
W trybie ważenia, wprowadź cenę (np. 1,00) poprzez wciśnięcie odpowiednich przycisków 
numerycznych. Wciśnij przycisk [PRICE], aby zatwierdzić. Cena jednostkowa wyświetlana jest w 
lewym dolnym rogu. Połóż dane obiekty na wadze, cena jednostkowa to 1,0, waga całkowita 100g, 
całkowita ilość to 100. 
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Kalkulator 
Wciśnij przycisk [MODE/ON], aby przejść do trybu kalkulatora, w prawym górnym rogu pojawi się 
„0”. Waga potrafi przeprowadzić 4 podstawowe działania arytmetyczne. 
Kalibracja 
Wciśnij przycisk [MODE/ON] na 5 sekund, na wyświetlaczu pojawi się „300.00CAL1”. Postaw na 
wadze obciążniki kalibracyjne (jeśli nie masz takich obciążników, zmień wartość kalibracyjną poprzez 
wciśnięcie przycisku TARE lub MODE). Wtedy na ekranie pojawi się tylko „300.00”, „CAL1” zniknie. 
Kalibracja jest już skończona. 
 

III) PRZELICZNIK JEDNOSTEK 
1OZ = 28,3495G 
1OZT=31,1034G 
1DWT=1,5552G 
1CT=0,19997G 
1GN=0,0648G 
 

IV) TABELA MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA 

OBCIĄŻENIE 300g/0,01 500g/0,01 1000g/0,1 

UNCJA 10,5820oz/0,001 17,636oz/0,001 35,20oz/0,01 

OZT 9,6452oz/0,01 16,0754ozt/0,01 32,2ozt/0,01 

DWT 192,92dwt/0,01 321,54dwt/0,01 644dwt/0,1 

KARAT 1500ct/0,05 2500ct/0,05 5000ct/0,5 

GN 4629,6gn/0,1 7716gn/0,2 15432/2 

 

V) ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 Umieść wagę na stabilnej powierzchni, gdzie nie ma silnego wiatru 

 Nie przeładowuj wagi. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „FULL”, usuń z niej jak 
najszybciej przedmioty 

 Nie umieszczaj wagi w środowisku, gdzie jest silne pole elektromagnetyczne 

 Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „LO” 

 Zalecana jest kalibracja wagi, gdy nastąpi nagła zmiana temperatury 

 Nie próbuj samodzielnego naprawiania wagi 
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