
wadze 100g.

Maksymalny nacisk: 200g

Dokładność: 0,01g
Minimalny nacisk: 0,01g

się napis „Cal. 100”; położyć na wadze odważnik o wadze 100g i poczekać, aż na

ELEKTRONICZNA WAGA PRECYZYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup elektronicznej wagi precyzyjnej.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Użytkowanie
• Przed pierwszym użyciem należy włożyć 2 baterie AAA do wnętrza wagi.
• Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
• Wybrać jednostkę pomiaru (g, oz, gn, ct) używając przycisku UNITS.
• Ustawić wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
• Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na wadze ważony produkt i po 

chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu.
Uwaga: jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol EEEE należy niezwłocznie odciążyć 
wagę ponieważ ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i 
może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.

• Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na wadze, nacisnąć 
przycisk TARE i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga 
wyświetli się na wyświetlaczu LCD.

• Za pomocą przycisku LIGHT możesz naprzemiennie włączać/wyłączać podświetlenie 
ekranu LCD.

• Waga po 30 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
• Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF.

2. Kalibracja
• Waga posiada funkcję autokalibracji, aby ją przeprowadzić należy posiadać odważnik o 

• Aby przeprowadzić kalibrację należy: włączyć wagę; nacisnąć i przytrzymać przycisk 
UNITS przez 3 sekundy; ponownie nacisnąć przycisk UNITS – na wyświetlaczu pojawi 

 
wyświetlaczu pojawi się symbol „PASS” - waga została prawidłowo skalibrowana.

3. Specyfikacja
• Precyzyjny czujnik nacisku
• Jednostki pomiaru:  g, oz, gn, ct
•
•
•
• Automatyczny wyłącznik
• Wskaźnik przeciążenia
• Zasilanie: 2 x bateria AAA 1,5V

4. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Zawsze starać się ułożyć ważony produkt centralnie na  tacce.
• Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności podłoża mogą 

mieć wpływ na pomiar.
• Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej (”do góry nogami”), gdyż spowoduje to bardzo 

szybkie wyładowanie baterii.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie 

- jest bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
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