
WAGA KUCHENNA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy urządzenie nie posiada żadnych 
widocznych uszkodzeń. Nie należy rozpoczynać użytkowania urządzenia, jeśli jest ono 
uszkodzone.

2. Nie należy umieszczać gorących obiektów bezpośrednio na powierzchni urządzenia.

3. Nie należy czyścić żadnych z elementów urządzenia środkami chemicznymi lub 
łatwopalnymi.

4. Ze względu na ryzyko porażenia prądem, nigdy nie należy dotykać ani podejmować prób 
naprawienia przewodów głównych lub podzespołów.



I OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. WYŚWIETLACZ

Przesuń pokrywę komory baterii. Umieść 2 baterie typu AAA w pozycji wskazanej na komorze. 
Następnie przesuń pokrywę z powrotem na miejsce.

2. WAGA

Przesuń pokrywę komory baterii. Umieść 4 baterie typu AAA w pozycji wskazanej na komorze. 
Następnie przesuń pokrywę z powrotem na miejsce.



3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć urządzenie należy lekko nacisnąć powierzchnię wagi i przytrzymać około 2 sekund, 
aż do momentu pojawienia się dźwięku sygnalizującego uruchomienie urządzenia i włączenia 
wyświetlacza.
Pozostawione w trybie gotowości urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie około 3 minut 
i 30 sekund.  

II WAŻENIE W TRYBIE STANDARDOWYM

1. Upewnij się, że urządzenie jest w gotowości - wyświetlacz powinien wskazywać wartość 0.
2. Naciśnij przycisk „g/lb”  znajdujący się na wyświetlaczu. Ponawiaj czynność do momentu 
pojawienia się żądanej jednostki.
3. Umieść obiekt, który chcesz zważyć na powierzchni wagi. Wartość pojawi się na wyświetlaczu.

 

III TAROWANIE

Tryb tarowania umożliwia odjęcie od końcowej wagi, wagi obiektu którego wliczenie jest 
niepożądane, np. miski. Tryb ten pozwala również na ponowne zerowanie wagi z obiektami 
znajdującymi się na jej powierzchni. Umożliwia to precyzyjne oddzielanie poszczególnych 
składników.

1. Upewnij się, że wyświetlacz wskazuje pozycję gotowości.
2. Naciśnij przycisk „g/lb”  w celu wybrania żądanej jednostki.
3. Umieść pierwszy obiekt na powierzchni wagi.
4. Naciśnij przycisk „TARE” aby wyzerować wartość na wyświetlaczu a następnie umieść na 
powierzchni wagi kolejny obiekt. Możesz ponownie tarować wagę dowolną ilość razy.
5. Jeśli waga znajduje się w trybie tarowania i wyświetlacz wskazuje wartość zerową - w chwili 
usunięcia obiektu z powierzchni wagi na wyświetlaczu pojawi się ujemna wartość wagi tego 
obiektu.
6. Aby opuścić tryb tarowania usuń wszystkie obiekty z powierzchni wagi i naciśnij przycisk 
„TARE”.

IV INFORMACJE O BŁĘDACH

Poniższe informacje o błędach mogą pojawić się na wyświetlaczu wskazując prawdopodobną 
przyczynę problemu.

LO-1: Zbyt słabe baterie. Należy wymienić baterie w wyświetlaczu
LO-2: Zbyt słabe baterie. Należy wymienić baterie w wadze
EEEEE: Ciężar umieszczony na powierzchni wagi jest zbyt duży i musi być natychmiast 
zmniejszony.
UNST: Umieszczony na powierzchni wagi ciężar jest niestabilny.



V CZYSZCZENIE

Uwaga!
1. Nie należy dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.
2. Nie należy używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących.
3. Nie należy używać żadnych ostrych narzędzi w celu usunięcia uporczywego zabrudzenia, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie urządzenia.

W celu oczyszczenia wagi należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnie suchą lub jeśli to konieczne 
lekko wilgotną ściereczką, po czym natychmiast dokładnie osuszyć powierzchnię urządzenia.

Jeśli zaistnieje potrzeba  można wyjąć urządzenie z powierzchni blatu.


