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WAGA KUCHENNA ŁYŻKA 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Bardzo dokładna elektroniczna waga kuchenna w formie łyżki.

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 

• Bardzo praktyczna do odmierzania niewielkich ilości sypkich lub ciekłych produktów.

• Funkcja automatycznej kalibracji.

• Funkcja odliczania wagi pojemnika - Przycisk Tare.
• Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana.

Cechy wyświetlacza:

• Duży, czytelny.

• Pięciocyfrowy.

• Wyświetlacz LCD.

• Wyświetla: wagę w g/ct/dw/gn.

• Wyświetla: wyczerpanie baterii (LO).

• Wyświetla: przeciążenie (0 - LD).

• Wyświetla: niestabilność ważonego produktu (OUT2).

Specyfikacja:

• Dokładność: 0,1 g.

• Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 1,3".

• Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych.

• Samoczynne wyłączanie po około 60 sekundach.

• Zasilanie: 1x bateria CR2032 akumulatorowa 3,6V (w zestawie).

• Wymiary całkowite: 23 x 5,6 x 2,2 cm, Wymiary łyżki: 6,7 x 4,8 x 2,2 cm.

W zestawie:

• Waga Kuchenna Łyżka.

• Bateria CR2032.

2. Użytkowanie

• Przed pierwszym użyciem należy włożyć Baterie CR2032 do wnętrza wagi.

• Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk „ I ”.

• Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 należy wybrać jednostkę pomiaru (g, ct, dw, gn) używając przycisku 
oznaczonego jako „ U ”.

• Następnie można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu. 

• Waga po 60 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.

• Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk „ I ”.

• Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” należy wymienić baterie na nowe.

W razie wyświetlania niewłaściwej wagi należy skalibrować urządzenie:

• Po włączeniu urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk „ U ” do czasu pojawienia się napisu „CAL”.

• Następnie wciśnij ponownie przycisk „ U ” w tym momencie napis „CAL” zacznie migać, gdy pojawi się napis 200
g należy umieścić na łyżce odważnik 200 g.

• Jeśli podczas kalibracji łyżka będzie stabilna na wyświetlaczu pojawi się „PASS”, jeśli nie „FAIL” - będzie trzeba 
ponowić kalibrację.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „0 - LD” należy niezwłocznie odciążyć  wagę ponieważ ważony towar jest za
ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.

• Do czyszczenia wagi nie należy używać chemicznych i wywabiających środków czyszczących. W celu 
wyczyszczenia wagi zaleca się używanie miękkiej wilgotnej ściereczki.

• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, warunki atmosferyczne mogę mieć wpływ na 
pomiar.

• Waga jest urządzeniem precyzyjnym. Unikać należy mocnych uderzeń, nie należy pozostawiać na wadze 
ciężarów przez dłuższą chwilę.

• Zawsze starać się ułożyć ważony produkt centralnie na  łyżce.

• 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. Używać w temperaturze 10-30 stopni Celcjusza.

• Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym 
urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

• W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdzić należy, czy bateria umieszczona 
została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy 
lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.

• Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem. 
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