
Zakres ważenia: 10g – 40kg

wyświetlacz „SUMA” pokaże obliczoną cenę towaru umieszczonego na szalce.
produktu za 1kg. Wprowadzona cena pojawi się na wyświetlaczu „CENA”, a

Kiedy wyświetlacz „WAGA” wskazuje wagę produktu

Pamięć: siedem cen jednostkowych, 99 operacji dodawania
Precyzja: 600g*2g, 3kg*1g, 6kg*2g, 15kg*5g, 40kg*10g 

WAGA SKLEPOWA ELEKTRONICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nowoczesna, elektroniczna waga sklepowa o dużej dokładności została stała 
starannie zaprojektowana i w warunkach normalnej eksploatacji powinna służyć 
przez wiele lat.

1. Przygotowanie do użycia
• Przed pierwszym użyciem należy usunąć folię ochronną z szalki
• Postaw wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni i sprawdź czy pęcherzyk powietrza w 

poziomicy widzialnej na panelu sterującym urządzenia jest idealnie na środku. Jeżeli 
nie, wypoziomuj wagę za pomocą regulowanych nóżek

• Podłącz wagę do prądu by naładować wewnętrzny akumulator
• Zaleca się, aby przed rozpoczęciem ważenia waga pozostawała włączona przez 

10min, pozwoli to na lepszą kalibrację i dokładniejsze wyniki ważenia

2. Podstawowe operacje
• Zerowanie – jeżeli na wadze nie znajdują się żadne produkty, a mimo to wskaźnik wagi 

pokazuje wartość różną od  „0”, naciśnij przycisk ZERO by wykalibrować system. Zapali 
się dioda o symbolu „ZERO”

• Ważenie – Upewnij się, że pali się dioda ZERO, umieść na szalce wybrany produkt i po 
ustabilizowaniu się wagi, odczytaj wynik z wyświetlacza „WEIGHT”

• Tarowanie – Umieść pojemnik/tackę na szalce i naciśnij przycisk TARE. Zapali się 
dioda o symbolu „TARE” i waga pojemnika będzie odejmowana od wagi zawartości. 
Aby wyłączyć tą funkcję należy zdjąć pojemnik z szalki i ponownie nacisnąć przycisk 
TARE

• Przeciążenie wagi – gdy umieścisz na szalce zbyt duży ciężar, rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy. Niezwłocznie zdejmij nadmiarowy ciężar z wagi, w przeciwnym wypadku 
waga może ulec uszkodzeniu

• Ceny towarów –  
umieszczonego na szalce wprowadź za pomocą przycisków 0-9 i „.” ustaloną cenę 

 
 

By skasować wprowadzoną cenę naciśnij przycisk „C”

3. Operacja dodawania cen
• Przygotowanie – przed każdą operacją dodawania, upewnij się, że szalka wagi jest 

pusta
• Połóż pierwszy ważony produkt na szalce, wprowadź cenę za 1kg
• Naciśnij przycisk „M+” - waga produktu i jego cena zostanie wprowadzona do pamięci
• Zdejmij produkt z szalki, a następnie połóż następny produkt i wprowadź jego cenę
• Ponownie naciśnij przycisk „M+” - wyświetli się łączna waga i łączna cena za oba 

produkty
• Możesz w ten sposób sumować ceny i wagi do 99 produktów. By wyjść z trybu 

dodawania cen naciśnij przycisk „C” w dowolnym momencie

3. Specyfikacja
•
•
•
• Zasilanie: 110/230V i wbudowany akumulator
• Funkcja autowyłączania
• Szalka nierdzewna o wymiarach 34 cm x 22,5cm 
• Wymiary całkowite: 35,5cm x 33,5cm x 11,5cm 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie to jest przeznaczone jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Chroń wagę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, wodą i temperaturami 

przekraczającymi 50 stopni Celsjusza
• Nie ustawiaj wagi w pomieszczeniach o dużej wilgotności i w pobliżu nawilżaczy 

powietrza
• Nie ustawiaj wagi w pobliżu dużego pola magnetycznego np w bliskiej odległości od 

głośników – silne pole magnetyczne może uszkodzić precyzyjne elementy wagi
• Ustawiaj wagę zawsze na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności 

podłoża mogą mieć wpływ na pomiar
• Nie próbuj naprawiać wagi samodzielnie – zgłoś się do autoryzowanego serwisu
• Bateria wagi musi być prawidłowo naładowana po każdym rozładowaniu. Generalnie 

czas ładowania powinien wynosić 1-2h po 1 godzinnym używaniu wagi na zasilaniu 
bateryjnym. W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora, ładuj go przez 24h

• Zaleca się przed rozpoczęciem ładowania baterii wyłączyć wagę. Przyśpieszy to proces 
ładowania i przedłuży żywotność baterii

• Nigdy nie podłączaj akumulatora w odwrotnej polaryzacji. Zawsze upewnij się, że 
znaczniki + i – na wadze pokrywają się z tymi na baterii

WWW.ALL
TRO

NIX.
PL

WWW.ALL
TRO

NIX.
PL


