No 320211

─ INSTRUKCJA OBSŁUGI ─
ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

Technologia bezbateryjna, przyjazna dla środowiska.
Dziękujemy za wybranie tej wagi elektronicznej z naszej serii produktów.
Aby zapewnić prawidłowe, długotrwałe działanie oraz dokładność pomiarów wagi,
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
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DANE TECHNICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precyzyjny system tensometryczny.
Udźwig: 180 kg/396 lb.
Jednostki: kg/lb.
Minimalny ciężar: 8 kg.
Płyta z hartowanego szkła o grubości 5 mm.
Automatyczne sterowanie generowaniem prądu
Technologia bezbateryjna.
Automatyczne zerowanie.
Automatyczne wyłączanie.
Sygnalizacja słabego zasilania / nadmiernego ciężaru.

SPOSÓB UŻYCIA

•
•

•

Postaw wagę na twardej, płaskiej powierzchni.
Jedno szybkie naciśnięcie przycisku magicznego uruchomienia
wygeneruje prąd wystarczający do wykonania ważenia,
zaczekaj aż wyświetlone zostaną cyfry „0,0”.
Waga wyłącza się automatycznie po jednej minucie.
Nie stawaj na wadze, zanim wyświetlone zostaną cyfry „0,0”.
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FUNKCJA

SYGNALIZACJA BŁĘDÓW

Sygnalizacja nadmiernego ciężaru.
Gdy na wadze znajdzie się nadmierny ciężar
[ponad 180 kg], wyświetlony zostanie komunikat „Err”.

Sygnalizacja wyczerpania baterii.
Gdy wyświetlane są cyfry „ [0,0]”, waga wyłączy się
automatycznie po kilku sekundach. Baterię naładujesz,
znowu naciskając stopą przycisk U-power!

ZMIANA JEDNOSTKI (kg/lb)

W trybie ważenia naciśnij przycisk jednostek pod spodem wagi, aby wybrać
jednostkę. Uwaga! Jednostkę należy ustawić przed ważeniem.
Nie można zmienić jednostki podczas ważenia.
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UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
• Aby uzyskać dokładne wyniki ważenia, postaw wagę na płaskiej powierzchni.
• Podczas ważenia należy stać spokojnie.
• Wagi nie wolno upuszczać ani uderzać, w przeciwnym razie łatwo ją uszkodzić.
• Podczas ważenia należy stać prosto. Nie wolno dopuścić do zalania wnętrza wagi wodą.
• Wagę należy czyścić zwilżoną ścierką.
• Nie wolno czyścić wagi chemikaliami.
• Wilgoć i gorąco skracają żywotność wagi.
• Nie wolno używać w handlu.
• Nadmierny ciężar prowadzi do uszkodzenia czujnika.
• Na nieużywanej wadze nie wolno stawiać ciężkich rzeczy.
• Nie wolno przechowywać wagi w pozycji pionowej.
• Ze względu na nieustanne usprawnienia produkt może ulec zmianom
bez powiadomienia.
• Nie wolno skakać po wadze, gdyż jest to bardzo precyzyjny przyrząd elektroniczny.
• Nie wolno używać wagi na wilgotnej i śliskiej podłodze, ani też stawać na krawędzi
wagi, gdyż grozi to upadkiem.

Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza,
że zakupiony produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z
gospodarstw domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje
się
zbieraniem
i
recyklingiem
urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling
pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska
i zdrowia ludzkiego.
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No 320211

─ USER MANUAL ─
ELECTRONIC PERSONAL SCALE

Battery-free technology, environment-friendly
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Thank you for purchasing our scale.
For proper use and maintenance, please read this manual carefully.
We hope that you will enjoy your appliance for a long time.
SPECIFICATIONS
• Equipped with high precision strain gauge sensor system Capacity:
180kg/396Ib
• Unit:kg-lb
• Mini effective weig ht:8kg
• 5 mm tempered safety glass platform
• Automatic power generation control Battery-free technology
• Auto zero resetting / Auto power off Low power / Over-load indication
HOW TO USE
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FUNCTION

ADVICE FOR USE AND CARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For accurate results, place scale on a flat surface.
Static pressure is effective,do not drop it or strike the scale,otherwise the scale is easy to
damage.
In weighing, please keep balance. Do not allow water to get inside scale.
Please use a damp cloth to clean the scale. Do not allow water to get inside scale.
Do not use chemicals to clean the scale.
To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet & hot condition.
Do not use for legal trade.
Do not overload,otherwise the sensor will be damaged.
Do not put heavy things on the scale when not use.
Do not store the scale in an upright position.
Due to the continuous improvements,this product is subject to change without
notice.Please do not jump or stamp on the scale and avoid dropping it,as the scale is
highly precise electronic instrument.
Do not use it on the wet and slippery floor do not stand on at the edge of scale to avoid
any falling down.
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This symbol, placed on electrical and electronic equipment, means that
the purchased product should not be disposed of along with ordinary household
waste. It should be relayed to an appropriate facility collecting and recycling electrical
and
electronic
equipment.
Appropriate
disposal
and
recycling
of equipment help prevent potentially negative environmental and human health
consequences.

WARUNKI GWARANCJI
- Gwarancja na sprawne działanie wagi udzielona jest przez firmę BROWIN na okres 12
miesięcy od daty zakupu.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez błąd producenta zapewnia się bezpłatną
naprawę.
- Termin rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty
przyjęcia produktu.
- Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych wskutek:
niewłaściwego użytkowania, m.in. na skutek:
• używania stacji pogody niezgodnie z przeznaczeniem;
• używania stacji niezgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji;
• fizycznych uszkodzeń stacji.
• samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu i zachęcamy do zapoznania się z
bogatym asortymentem dostępnym w ofercie naszej Firmy.
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