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ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA METALOWA
Informacje wstępne
W celu właściwego użytkowania wagi kuchennej prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
Właściwości/dane techniczne
 pojemność maksymalna: 5kg/11lb & 3kg/6lb & 2kg/4lb
 podziałka: 2g/0,1oz & 1g/0,05oz
 przeliczanie kg/lb: oz/oz
 rozmiar głównych cyfr na wyświetlaczu: 13mm
 automatyczne wyzerowanie, automatyczne wyłączanie
 wskaźnik przeciążenia: 'Err'
 wskaźnik niskiego poziomu baterii 'Lo'
 zasilanie: 1 x bateria alkaliczna 9V
 funkcja pamięci wagi: przy ponownym uruchomieniu urządzenia na ekranie pojawi się wynik
ostatniego ważenia
Przygotowanie do pracy
 w pojemniku na baterie na spodzie wagi należy umieścić baterię 9V
 wagę należy umieścić na suchej, płaskiej i solidnej powierzchni. Należy się upewnić, że urządzenie
znajduje się na stabilnym podłożu
Ważenie
 nacisnąć przycisk „włącz/wyłącz” (ON/OFF) aby uruchomić wagę
 na wyświetlaczu pojawią się wszystkie komunikaty. Następnie na wyświetlaczu pojawi się '0g'









aby ustawić jednostkę ważenia (g/kg, lb:oz, oz) nacisnąć przycisk jednostki (UNIT)
przed przystąpieniem do ważenia należy się upewnić, że waga jest stabilna i pokazuje wartość zero.
Aby zapobiec ślizganiu się ważonych przedmiotów, należy wytrzeć do sucha powierzchnię wagi
waga jest teraz gotowa do użytku. Ważone przedmioty należy zawsze umieszczać pośrodku
platformy
poczekać, aż wskaźnik wagi się ustabilizuje. Na wyświetlaczu widnieje właściwa waga ważonego
przedmiotu
funkcja „TARA”
 jeżeli waga tara nie przekracza łącznie 4% pełnej pojemności (4% FS), przycisk „Z/T”
ustawiony jest na funkcji „ZERO”. Wyświetlacz pokazuje wartość „0” oraz ikonę funkcji zero.
 jeżeli łączna waga tara przekracza 4% FS, przycisk „Z/T” ustawiony jest na funkcji „TARA”.
Wyświetlacz pokazuje wartość „0” oraz ikonę „TARA”.
 gdy waga tara osiągnie 4% FS, naciśnięcie przycisku „Z/T” spowoduje pojawienie się na
wyświetlaczu wartości „0” oraz ikony „TARA”. Ponowne naciśnięcie „Z/T” spowoduje
pojawienie się na wyświetlaczu łącznej wagi tara i zniknięcie ikony „TARA”. Po kolejnym
naciśnięciu przycisku „Z/T” waga powróci do stanu „TARA”.
 waga tara jest obliczana automatycznie. Funkcja „TARA”uruchamiana jest wówczas, gdy
łączna waga tara osiągnie 4% FS . Maksymalna pojemność wagi jest wówczas równa pełnej
pojemności pomniejszonej o łączną wagę tara.
automatyczne wyłączanie oraz przycisk wyłączania
 aby wyłączyć wagę po zakończeniu ważenia, należy nacisnąć przycisk „włącz/wyłącz” (ON/
OFF). Ponadto, waga wyłączy się samoistnie jeśli nie jest używana przez 2 minuty

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I ZASADY WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA
 waga jest urządzeniem precyzyjnym o delikatnej budowie i wysokiej podatności na uszkodzenia.
Należy unikać sytuacji, w których waga mogłaby upaść lub zostać uderzona. Może to
doprowadzić do pogorszenia jej funkcjonowania oraz dokładności
 w trakcie ważenia przyciski należy naciskać delikatnie. Nie wolno robić tego zbyt mocno ani
używać ostrych przedmiotów
 do czyszczenia należy używać suchego i miękkiego materiału lub delikatnie zwilżonej szmatki
oraz łagodnego detergentu. Nie należy stosować silnych środków chemicznych, takich jak
alkohol czy benzen
 nie wolno poddawać wagi działaniu wysokiej temperatury (np. w piecyku) lub działaniu płomieni,
prowadzi to bowiem do szybszego zepsucia/uszkodzenia wagi
 nie należy umieszczać wagi w silnym polu elektromagnetycznym (np. w pobliżu telefonów
bezprzewodowych, komputerów, transformatorów itp.), ponieważ może to doprowadzić do
zaburzenia działania układów elektronicznych oraz zmniejszyć dokładność urządzenia
 wagi należy zawsze używać na twardej i płaskiej powierzchni. Ważenie na dywanie/macie jest
niewskazane
 do otworów wagi nie wolno wkładać żadnych przedmiotów zewnętrznych
 aby zapewnić długie działanie baterii należy ją wyjąć, gdy waga nie jest używana przez dłuższy
czas, a następnie przechowywać w bezpiecznym miejscu
 otwieranie urządzenia celem naprawy stanowi zerwanie gwarancji
 jeżeli uruchomienie urządzenia okaże się niemożliwe, należy sprawdzić, czy bateria jest
właściwie włożona, a także skontrolować jej poziom. W razie potrzeby należy włożyć lub
wymienić baterię. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą
 jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub wyłączenie urządzenia okaże się
okresowo niemożliwe, należy usunąć baterię na około 3 sekundy, a następnie włożyć ją
ponownie. Komunikat powinien zniknąć
Importer
„Nois” Sp z o. o.
ul. Jutrzenki 12
02-233 Warszawa

