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WPROWADZENIE 
Twoja nowa elektroniczna waga została zaprojektowana tak, aby dokładnie wskazywać Twoją wagę i prawidłowo działać 
przez wiele lat. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- Bardzo precyzyjny system czujników     - Automatyczne zerowanie 
  i wskaźników naprężeniowych    - Automatyczne wyłączanie 
- Waga maksymalna: 200 kg     - Włącznik nożny 
- Dokładność: 100 g      - Wskaźnik wyczerpanej baterii / Wskaźnik przeciążenia 
 
ZASILANIE 
Bateria: 1 x CR2032 
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”, otwórz komorę baterii i wymień baterię na nową.  
UWAGA: Wyczerpanej baterii nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 

 
 
  
 
 
KORZYSTANIE Z WAGI: 
KROK 1: Postaw wagę na twardej płaskiej powierzchni (unikaj stawiania na dywanie lub miękkiej powierzchni). 
KROK 2: Włącz wagę jednym dotknięciem stopy o szklaną powierzchnię i odczekaj kilka sekund aż pojawią się następujące 
symbole: 

 
 
 
 
 
 
(UWAGA: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err” jeśli staniesz na wadze zanim na wyświetlaczu 
pojawi się „0.0”. W takim przypadku powtórz krok 2.) 

 
 
KROK 3: Delikatnie stań na wadze. Ułóż stopy równo siebie i nie ruszaj się dopóki waga nie wyświetli Twojego wyniku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 
Po zejściu z wagi, gdy na wyświetlaczu będzie wyświetlać się 0, urządzenie wyłączy ona automatycznie po ok. 6 
sekundach. 
 
WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA 
Gdy na wadze znajduje się ciężar przekraczający 200 kg na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err”. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z WAGI: 
Stawianie wagi na twardej i płaskiej powierzchni zapewni wysoką dokładność i wiarygodność wyniku. 
Zawsze dokonuj pomiaru na tej samej wadze znajdującej się w tym samym miejscu. 
Nierówne podłoże może zakłócić wynik. 
Pomiaru należy dokonywać bez ubrania i obuwia, przed posiłkiem i zawsze o tej samej porze dnia, najlepiej rano. 
Twój wynik jest zaokrąglany w dół lub górę do najbliższych 100 g. Jeśli zważysz się dwukrotnie i otrzymasz odczyty 
różniące się o 100g, oznacza to, że właściwy wynik leży pomiędzy tymi dwiema wartościami. 
Wagę należy czyścic wilgotną szmatką, ale tak aby woda nie dostała się do wagi. Nie wolno używać środków chemicznych. 
Nie wolno dopuścić do zalania wagi wodą, ponieważ może to uszkodzić podzespoły elektroniczne. 
Wagi nie wolno stawiać pionowo, ponieważ może to uszkodzić baterię. 
Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy z niej wyjąć baterię. Na wadze nie wolno skakać. 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje, że sprzęt ten oraz bateria 
po okresie ich użytkowania nie mogą być umieszczane z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 
domowego. Użytkownik obowiązany jest do oddania ich prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbierania, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą 
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 


