BergHOFF®

Waga łazienkowa
Art. Nr 2003152

Waga została stworzona w celu dokładnego ustalenia ciężaru ciała. Przy zwyczajnym użytkowaniu
powinna ona służyć Państwu przez długie lata.
Dane techniczne
- wyjątkowo precyzyjny system ustalania ciężaru ciała za pomocą urządzenia mierzącego
obciążenie i nacisk
- powierzchnia wykonana z bezpiecznego utwardzanego szkła o grubości 8 mm
- obciążenie maksymalne – 150 kg (330 lb/24 st)
- podziałka 100 gr / 0,2 lb
- uruchamianie za pomocą przycisku
- automatyczna regulacja na wartość „0”
- automatyczne wyłączanie
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik baterii
Zasilanie
W wyposażeniu 2 baterie litowe (CR 2032). Przed uruchomieniem z baterii należy zdjąć folię
ochroną. Wymiana baterii jest konieczna, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „L 0”.
Działanie
1. Wagę należy postawić na twardej, płaskiej powierzchni (unikać dywanów lub innych miękkich
powierzchni).
2. Uruchomienie wagi następuje po lekkim przyciśnięciu szklanej powierzchni. Po kilku sekundach
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ukaże się następująca informacja: „0,0”
(Uwaga, informacja „E r r” pojawia się w momencie wejścia na wagę przed ukazaniem się wartości
0,0” lub 0,00. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, czynność wymienioną w punkcie 2 należy powtórzyć.)
3. Na wagę należy wchodzić ostrożnie. Ułożenie stóp powinno zapewniać równowagę, nie należy
się poruszać. Następnie poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi ciężar ciała. Dokładna wartość
zostanie wyświetlona w następujący sposób: „63,1” (63kg 100g).
Wyłączanie automatyczne
Po zejściu z wagi urządzenie wyłączy się automatycznie. (Po 6 sekundach od pojawienia się
wartości „0” waga wyłączy się automatycznie).
Wskaźnik przeciążenia
W razie przeciążenia(ciężar większy niż 150 kg) wyświetlacz pokaże następującą informację:
„E r r”
Wskaźnik baterii
W razie konieczności wymiany baterii, na wyświetlaczu pojawi się następująca informacja: „L 0”
Należy otworzyć tylną stronę wagi i ostrożnie usunąć zużyte baterie, wyjmując je bokiem poniżej
kontaktów. Prosimy zwrócić uwagę, aby przy wyjmowaniu baterii nie uszkodzić kontaktów. Stare
baterie należy oddać do punktu zajmującego się zbieraniem zużytych baterii.
Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji
1. Wilgotne szkło jest śliskie. Należy je zatem utrzymać w stanie suchym!
2. Produkt powinien być stosowany przy stałym nacisku. Należy unikać wstrząsów lub upadków,
mogą one bowiem doprowadzić do stłuczenia szkła.
3. Wagę należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie wolno przy tym dopuścić, aby woda dostała się do
wnętrza urządzenia. Stosowanie chemicznych środków czyszczących jest niewskazane. Nie wolno
moczyć metalowego zamocowania szkła.
4. Wagę należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
5. Waga powinna zawsze znajdować się w pozycji poziomej (nie na boku).
6. Waga jest przeznaczona wyłącznie do ważenia osób. Nie należy jej używać celów handlowych.
7. Z wagą należy obchodzić się ostrożnie – jest to urządzenie precyzyjne. Nie należy nią rzucać lub
na nią skakać.
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