
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 
 

1. Wprowadzenie 

 

 

Uwaga 

Zanim użyjesz wagi, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i przechowuj ją do 

dalszego użytku. 

 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa 

Aby zapewnić dobrą wydajność i dokładne pomiary, ostrożnie wykonuj codzienne 

działania i korzystaj z wagi. Zapamiętaj poniższe instrukcje: 

 

➔ NIE przeciążaj wagi. To może doprowadzić do uszkodzenia tensometru i 

unieważnienia gwarancji. 

➔ NIE zostawiaj na zbyt długi okres czasu ciężaru zawieszonego na wadze. To może 

doprowadzić do zmniejszenia dokładności wagi i skrócić żywotność tensometru. 

➔ Przed użyciem sprawdź jarzmo i hak. 

➔ Jeśli waga się rozładuje, wymień baterie na w pełni załadowane. 

➔ NIE używaj wagi w czasie burzy czy deszczu. 

➔ NIE próbuj sam naprawiać wagi. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy. 

 

 



2. Dane techniczne 

 

Funkcje 

Poniższa waga skupia w sobie kombinację dźwięku i sprawdzonej konstrukcji 

mechanicznej, z najbardziej zaawansowaną elektroniką, aby zapewnić doskonały 

zestaw funkcji. Jest wszechstronna, solidna, dokładna i łatwa w obsłudze.  

 

 

Jakość Certyfikowany system jakości ISO9001-
2000. 

Zwiększenie bezpieczeństwa Wysokiej jakości nośnia ładunku ze stali 
nierdzewnej i obudowa z odlewu 
aluminiowego dla większego 
bezpieczeństwa. 
 
 

Najnowsza konstrukcja  40mm LCD, widoczny z odległości 10m. 
Demontowalny hak. 

Wiodąca technologia Technologia SMT, wysokiej jakości 
zintegrowany obwód i dedykowany 
tensometr zapewniają stabilność na długi 
okres czasu. 
 

Inteligentne oszczędzanie energii Baterie 3xAA i konstrukcja o niskim poborze 
mocy. 
 

Przenośna Różne opcje kolorystyczne. Łatwa do 
przenoszenia. 
 

  

Dane techniczne 

 

Klasa dokładności Klasa III 
Równoważna z OIML R76 

Zakres tarowania 100% F.S. 

Automatyczne zerowanie ±50% F.S. 

Ręczne zerowanie ±2% F.S. 

Zakres zerowania 0.5e/s 

Czas stabilizacji ≤10 sekund 



Automatyczne przejście do stanu uśpienia Po 3 sekundach, gdy waga jest 
ustabilizowana i nie jest w użytku 

Automatyczne wyłączenie wagi Po 3 minutach, gdy waga jest 
ustabilizowana i nie jest w użytku 

Wskaźnik przeciążenia 100% F.S. +9e 

Max. bezpieczne obciążenie 120% F.S. 

Ostateczny próg obciążenia 300% F.S. 

Żywotność baterii > 150 godzin 

Bateria Baterie 3xAA 

Temperatura pracy 10℃~+40℃ 

Warunki wilgotności ≤90% przy 20℃ 

Wyświetlacz cyfrowy, 72*40mm 

Waga netto 1300g 

 

Specyfikacja 

 

Max. obciążenie (kg/lb) E (kg/lb) Działka (n) 

30/60 0.01/0.02 3,000 

50/100 0.02/0.05 2,000 

60/120 0.02/0.05 3,000 

100/200 0.5/0.1 2,000 

120/240 0.5/0.1 2,400 

150/300 0.5/0.1 3,000 

500/1000 0.1/0.2 3,000 

1000/2000 0.1/0.2 3,000 

 

 

 

3. Instrukcja obsługi 

 

A. Przycisk  

1. Naciśnij , aby włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawi się wiadomość o 

wykrywaniu podczas gdy waga się automatycznie zeruje. 



2. Ponownie naciśnij , aby wyłączyć wagę. 

3. Jeśli wyświetla się masa ciężaru, naciśnij , aby włączyć funkcję tarowania. 

 

      B. Przycisk HOLD 

1. Naciśnij HOLD, aby zablokować wyświetlacz. Pokaże się ikona , co oznacza, że 

wyświetlacz jest zablokowany. 

2. Ponownie naciśnij HOLD, aby odblokować wyświetlacz. Ikona  zniknie. 

    C. Przycisk UNIT 

 

Włącz wagę. Gdy na wyświetlaczu pokaże się , od razu naciśnij przycisk UNIT. 

Teraz możesz zmieniać jednostki pomiędzy kg, lb i N. 

 

 

 

4. Usuwanie błędów 

 

 

Problem  Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Ekran nic nie wyświetla po 

wciśnięciu  

rozładowana bateria 
uszkodzona bateria 
 
uszkodzony przycisk 

wymiana baterii 
 
dłuższe przytrzymanie 

przycisku  

po wciśnięciu TARE lub 
HOLD funkcje nie działają 

uszkodzony przycisk TARE 
lub HOLD 

sprawdź przycisk TARE lub 
HOLD 

Niestabilny odczyt  waga nie jest ustabilizowana 
waga jest zmoczona 
kurz na płytce PCB 

Ustabilizuj ciężar oraz wagę 
wysusz wagę 
wyczyść płytkę PCB 

Ekran nie wyświetla zero, 
gdy waga jest pusta 

niestabilny system zasilania 
 
tensometr był używany zbyt 
często lub zbyt długo 

wydłużenie czasu 
rozgrzewania 
przez jakiś czas nie używaj 
wagi 

Poważne błędy przy 
odczycie masy ciężaru 

waga nie była wyzerowana 
przed ważeniem 
 
potrzebna ponowna 
kalibracja 

zdejmij ciężar z wagi i 
uruchom ją ponownie 
 
wykonaj ponowną kalibrację 

 niewłaściwa jednostka ustaw właściwą jednostkę 

 


