INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAGA KUCHENNA

KS1546

DANE TECHNICZNE
- waga maksymalna: 5kg
- dokładności podziałki, w zależności od wybranej jednostki pomiaru: 1g, 1ml, 1/8 uncji
- dokładność wskazania: 15g
- zasilanie: 2 x bateria AAA (1,5V) – brak w zestawie
WYŚWIETLACZ LCD

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- przechowywać w miejscu zacienionym i suchym
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
- podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.
- wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje
lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia

UŻYTKOWANIE WAGI
Umieścić wagę na twardej, stabilnej i równej powierzchni. W przypadku używania miski, należy ją
ustawić na wadze przed włączeniem. Dotknąć przycisk ZERO aby włączyć urządzenie. Poczekać aż
na wyświetlaczu pokażą się wszystkie informacje. Położyć produkty aby zacząć ważenie.
POMIAR OBJĘTOŚCI
Dla dokonania pomiaru objętości wody lub mleka należy wcisnąć przycisk „MODE” i wybrać jeden z
trzech trybów pomiaru zgodnie z poniższym rysunkiem:

FUNKCJA „ZERO”
Aby ważyć różne produkty jeden po drugim bez zdejmowania z wagi, należy po zważeniu pierwszej
porcji nacisnąć przycisk „ZERO” aby zresetować wyświetlacz. Czynność można powtarzać.
Gdy łączna suma produktów na wadze wynosi <4% wagi maksymalnej urządzenia (w przypadku
wagi max. 5kg, 4%=200g), po naciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokazuje “_ _ _” oznacza,
iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Wyświetlenie “0g” oraz pojawienie się po chwili
symbolu ”o” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja “ZERO” jest aktywna. Waga
maksymalna pozostaje bez zmian.
FUNKCJA TAROWANIA
Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi >4% wagi maksymalnej urządzenia (powyżej 200g),
po naciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokazuje “_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna,
należy chwilę odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje “0g” oraz symbol “TARE” w lewym górnym rogu
oznacza to, iż funkcja jest aktywna. Waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowitą
ważonych produktów. Po ponownym wciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokaże łączną wagę
wagę produktów. Kolejne wciśnięcie przycisku „ZERO” wyzeruje wskazanie.
ZMIANA JEDNOSTEK POMIARU
W celu zmiany jednostek pomiaru z g/ml na funty/uncje należy po włączeniu wagi wcisnąć przycisk
„UNIT” znajdujący się na spodzie urządzenia. Kolejne wciśniecie przycisku „UNIT” spowoduje
ponowną zamianę jednostek.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Waga wyłącza się samoczynnie po ok. 2 minutach, w przypadku braku czynności za strony
użytkownika lub gdy wyświetlacz pokazuje tą samą wartość.
KOMUNIKATY
„Lo” - należy wymienić baterię
„Err” - przeciążenie wagi – należy usunąć część produktów
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wagi nie należy zanurzać w wodzie.
Należy czyścić wagę miękką szmatką, bez użycia środków chemicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub
recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.
GWARANCJA
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,nie może być
używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabelka pomaga w rozwiązaniu problemów, które mogą się pojawić podczas użytkowania
urządzenia:
PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Po włączeniu na wyświetlaczu
wagi pojawia się napis „Lo”

Wyczerpana bateria

Wymień baterię na nową

Waga po wciśnięciu przycisku
„ZERO” nie włącza się

Całkowicie wyczerpana lub
uszkodzona bateria

Wymień baterię na nową

Waga uszkodzona

Zgłoś się do serwisu producenta

Waga przeładowana

Usuń produkty z wagi

Na wyświetlaczu pojawia się „Err”
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