
Elektroniczna Waga Kieszonkowa

Instrukcja Użytkowania

Dziękujmy za zakup naszej wagi kieszonkowej.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem. 

Przy zwykłym użytkowaniu i konserwacji, urządzenie powinno 
służyć przez lata. 

Waga może wymagać kalibracji przed pierwszym użyciem. 



ZALECENIA:

• Proszę zapoznaj się z maksymalnym obciążeniem twojej 
wagi. Nigdy nie nakładaj na wagę więcej masy niż wynosi 
maksymalne obciążenie.

• Unikaj narażania urządzenia na wysoką lub niską tempera-
turę. Urządzenie działa najlepiej w temperaturze pokojowej. 
W przypadku nagłej zmiany temperatury, zawsze odczekaj 
godzinę przed użyciem, by urządzenie dostosowało swoją 
temperaturę do otoczenia. 

• Zawsze daj wystarczający czas urządzeniu na przygotowa-
nie. Zwykle jest to od 30 do 60 sekund przed kalibracją, aby 
wszystkie komponenty się ustabilizowały.

• Utrzymuj swoje urządzenie w czystości. Pył, brud, wilgoć, 
wibracje, podmuchy powietrza i bliska odległość innych urzą-
dzeń elektrycznych może mieć wpływ na pomiar wagi. 

• Postępuj z urządzeniem delikatnie. Łagodnie odkładaj na 
szali wazone przedmioty. Urządzenie jest zaprojektowane 
tak, by wytrzymwyać możliwe uszkodzenia mechaniczne, 
jednak nieostrożne postępowanie może doprowadzić do 
uszkodzenia czujników wewnętrznych. 

• Unikaj potrząsania, upuszczania i podobnych gwałtownych 
zachowań wobec urządzenia. Jest to precyzyjne urządzenie 
i należy obchodzić się z nim z dbałością. 

• Wagę ustawiaj zawsze na płaskiej i stabilnej powierzchni. 

• W przypadku nieużywania wagi przez dłuższy czas, należy 
wyjąć baterię by uniknąć sytuacji, w której wyciekający kwas 
z baterii doprowadzi do korozji urządzenia. 



SPECYFIKACJA:

Zakres ważenia: 0,1 g - 500 g 
Dokładność pomiaru: 0,1 g 
Bateria: 2 x AAA 
Zakres temperatury pracy: od 10°C do 30°C

PRZYCISKI URZĄDZENIA

Włącznik: „ON/OFF” 
Przycisk jednostki: „MODE CAL” (dostępne: g, oz, dwt, gn) 
Przycisk tarowania: „TARE” 
Przycisk liczenia: „PCS”

I. WAŻENIE

1. Naciśnij (włącznik)

2. Poczekaj, aż na wyświetlaczu widoczne będzie [0.00].

3. Połóż ważony przedmiot na szali.

4. Poczekaj na ustabilizowanie odczytu. 

5. Naciskając (przycisk jednostki) możesz zmienić jednostki wy-
świetlania wagi.  

II. TAROWANIE

1. Włącz wagę zgodnie z powyższym opisem. 

2. Połóz na szli przedmiot, którego wagę chcesz tarować.

3. Naciśnij (przysick tarowania) i poczekaj, aż na wyświetlaczu 
widoczne będzie [0.00]

4. Dodaj przedmot, który chcesz zważyć.



III. KALIBRACJA

1. Włącz wagę zgodnie z wcześniejszym opisem.

2. Nacisnij (przycisk jednostki) i przytrzymaj go póki na wyświe-
tlaczu nie wyświetli się „CAL”.

3. Ponownie naciśnij (przycisk jednostki), „CAL” zacznie mrugać
i wyświetlać ciężar odważnika, jaki musisz położyć na szali.

4. Połóż na szali odpowiedni odważnik i  poczekaj 3-4 sekundy
na komunikat „PASS”.

5. Zdejmij odważnik i naciśnij (włącznik) by wyłączyć wagę. Ka-
libracja została zakończona.

6. Jeśli wystąpił błąd, na wyświetlaczu zostanie pokazany ko-
munikat „FAIL” Powtórz kroki 1-5.

IV. FUNKCJA LICZENIA

1. Wybierz 25 (lub 50, 75, 100) elementów, które chcesz liczyć.

2. Po otworzeniu szali, połóż próbkę 25 elementów na szali. Na-
stępnie naciśnij (przycisk liczenia) na dwie sekundy, dopóki
nie zobaczysz „25”

3. Wciskając (przycisk jednostki) zmienisz ilość próbek (25, 50,
75, 100). Wybierz wartość odpowiadającą ilóści elementów w
twojej próbce. Naciśnij (przycisk liczenia) by zatwierdzić.

4. Teraz, gdy położysz przedmioty na szali, na wyświetlaczu
zobaczysz aktualną ilość obiektów.
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