
Instrukcja obsługi 
 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przy odpowiednim traktowaniu posłuży przez lata. 
 

Utrzymanie i konserwacja 
1. Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z ekstremalnym ciepłem lub zimnem. Unikaj także 

wilgoci. Zawsze przed ważeniem pozostaw wagę, aby dostosowała do temperatury 
pokojowej. 

2. Przechowuj wagę w czystym i suchym środowisku. Kurz, brud, wstrząsy, przeciągi i bliski 
kontakt z innymi urządzeniami elektronicznymi mogą spowodować, że pomiary nie będę 
dokładne. 
Obchodź się z ostrożnością. Delikatnie umieszczaj ważone produkty na tacy. Pomimo faktu, 
że waga została zaprojektowana tak, aby była wytrzymała, staraj się unikać wstrząsów, 
uderzeń ze względu, ze może dojść do uszkodzenia wewnętrznych komponentów. 
Staraj się unikać wstrząsów, upadków wagi. Z przyrządem precyzyjnym należy obchodzić się z 
maksymalną ostrożnością. 

 
Specyfikacja 

1. Obciążenie: 3000g/2000g/1000g/500g,Accuracy: 0.1g/0.1g/0.1g/0.01g 
2. Jednostki: g,oz,ozt,dwt,ct,gn 
3. Przyciski funkcyjne: ON/OFF, M, PCS,T 
4. Wyświetlacz: LCD z niebieskim podświetleniem 
5. Autowyłączanie: po 180 sekundach nieużywania 
6. Zasilanie: 2x baterie AAA 
7. Temperatura pracy: 10-30°C 

 

I. OBSŁUGA 
1. Ustaw wagę w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni, wciśnij przycisk [ON/OFF], aby 

włączyć wagę lub ją wyłączyć. 
2. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się zero, następnie wciśnij przycisk [M], aby wybrać 

jednostkę. 
3. Umieść obiekty do ważenia na tacy i poczekaj aż wynik będzie stabilny. 

 

II. TAROWANIE 
1. Włącz wagę jak opisano wyżej. 
2. Na wadze umieść obiekt tarowania. Wciśnij przycisk [T] i odczekaj aż na wyświetlaczu pojawi 

się zero. 
3. Można teraz przejść do ważenia. Umieść produkt netto. 

 
III. KALIBRACJA 

1. Umieść wagę na płaskiej powierzchni i włącz ją. 
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [T] aż na wyświetlaczu pojawi się „CAL”. 
3. Wciśnij przycisk [T] ponownie, na wyświetlaczu pojawi się waga wymaganego obciążenia. 
4. Umieść obciążenie na środku tacy, na wyświetlaczu pojawi się napis „PASS”, a waga powróci 

do normalnego trybu ważenia. Usuń obciążenie i wyłącz wagę. 
  

IV. FUNKCJA PRZELICZANIA 
1. Umieść wagę na płaskiej powierzchni i włącz ją. 
2. Ważenie próbek: przygotuj próbkę (25 sztuk, 50 sztuk, 75 sztuk lub 100 sztuk) danego 

obiektu, który chcesz zważyć. Umieść te przedmioty na tacy, wciśnij i przytrzymaj przycisk 



[PCS] aż na wyświetlaczu LCD pojawi się liczba "25","50","75" lub "100". Wciśnij przycisk [M], 
aby wybrać daną liczbę odpowiadającą obiektom na tacy. Wciśnij przycisk [PCS] ponownie, 
na wyświetlaczu pojawi się napis PCS w lewym dolnym rogu. Ważenie próbki jest 
zakończone. 

3. Teraz możesz umieścić jakąkolwiek ilość produktów na wadze, a na wyświetlaczu pojawi się 
ich ilość. 

 

Ostrzeżenie: 
1. „Lo”: niskie napięcie, wymień baterie. 
2. „O-Ld”: zbyt duże obciążenie. Zdejmij z wagi przedmiot jak najszybciej, aby nie uszkodzić jej. 

 
 


