
 

1. Wprowadzenie 

Uwagi: 

Przed użyciem wagi, należy zapoznać się z poniższą instrukcją i stosować się do niej. 

Parametry bezpiecznej pracy: 

• Nie przeładowywać wagi, przeładowanie spowoduje uszkodzenie czujnika oraz utratę gwarancji. 

• Nie pozostawiaj załadowanej wagi na długi czas. Może to spowodować zmniejszenie jej dokładności oraz skrócić jej żywotność. 

• Przed użyciem sprawdź szekle oraz hak. 

• Jeśli baterie się wyczerpią, wymień je na nowe. 

• Nie używaj wagi podczas deszczu/burzy. 

• Nie naprawiaj wagi samemu, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 

•  

*U - pełny udźwig  

2. Instrukcja operacji 

Załączanie: 

Przyciśnij ON przez 1 sekundę, by załączyć wagę, dokonać testu baterii oraz analizy. Na ekranie pokaże się „wczytywanie”, waga automatycznie się wyzeruje. 

Wyłączanie:  

Przyciśnij ON przez 1 sekundę, by wyłączyć wagę. Na ekranie pokaże się informacja „off” 

Tarowanie: 

          Przyciśnij  by wytarować wagę. 

• Wyświetlacz wyświetli napis „TARE”, a wartość wyzeruje się. 

• Jeśli waga jest przeładowana, lub wykazuje wartość ujemną, nie należy używać tary. 

• Jeśli waga jest niestabilna lub wstrzymana, nie należy wżywać tary 

• Tara zmienia wartość poziomu przeładowania. Np. jeśli 10kg ładunek zostanie wytarowany, a maksymalna ładowność to 50kg, waga będzie przeładowana przy ładunku 

40,18kg (5000-1000 + dodatkowe 9 działek) 

Przyciśnij ponownie  by przywrócić poprzednią wartość. 

• Napis „tara” na wyświetlaczu zniknie, a wytarowana wartość powróci. 

Wstrzymanie: 

Przyciśnij  by wstrzymać wyświetlaną wartość. 

• Wyświetlacz wyświetli napis „HOLD”, wartość przestanie się zmieniać. 

Przyciśnij ponownie  by uruchomić wyświetlacz. 

• Napis „HOLD” na wyświetlaczu zniknie, a wartość odświeży się. 

Zmiana jednostek: 

Przyciśnij  przez 1sek, by zmienić wartość jednostki pomiaru miedzy kg, lb a N. 

• Jeśli waga jest wytarowana, lub wstrzymana, nie należy zmieniać jednostek. 

Zerowanie: 

Przyciśnij  przez 1sek, by wyzerować wagę. 

• Wyświetlacz wyświetli napis „ZERO”, a wartość wyzeruje się. 

• Jeśli waga jest przeładowana, lub wykazuje wartość ujemną, nie należy używać zera. 

• Jeśli waga jest powyżej poziomu manualnego zera, nie należy używać zera. 

Ustawienia: 

Przyciśnij  oraz  razem i przytrzymaj przez 1sek, by wejść w tryb ustawień. 

 



Przyciśnij  by wejść w ustawienia samoczynnego wyłączania się wagi, następnie , by zmienić wartość czasu, po którym waga samoczynnie się wyłączy lub całkowicie 

zablokować tę opcję. 

 

• Samoczynne wyłączenie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 5 (5min), 15 (15min), 30 (30min), 60 (60min)  

 

Przyciśnij  by przejść w ustawienia automatycznego zerowania się wagi, a następnie , by zmienić wartość. 

 

• Automatyczne zerowanie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 2 (2%U), 4 (4%U), 10 (10%U), 20 (20%U), 50 (50%U)  

Przyciśnij  by przejść w ustawienia manualnego zerowania się wagi, następnie , by zmienić wartość. 

 

• Manualne zerowanie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 2 (2%U), 4 (4%U), 10 (10%U), 20 (20%U), 50 (50%U)  

Przyciśnij  by przejść w ustawienia podświetlenia, następnie  by zmienić wartość. 

 

• Podświetlenie może być wyłączone (disable), 5 (5sek), 15 (15sek), 30 (30sek), 60 (60sek), on (ciągłe podświetlenie). 

• Kiedy waga ustawiona jest na 5, 15, 30 czy 60, podświetlenie wyłącza się po ustawionej wartości. 

• Kiedy waga ustawiona jest na „on” waga nie wyłącza podświetlenia. 

Przyciśnij  by wyjść z trybu ustawień. 

 

 

 

3. Usterki: 

Objawy  Możliwe przyczyny  Rozwiązanie  

Brak reakcji na załączenie • Rozładowana bateria 

• Uszkodzona bateria 

• Uszkodzony załącznik 

• Wymień baterie 

• Przyciśnij dłużej załącznik 

Brak reakcji po przyciśnięciu TARA / HOLD  Uszkodzony przycisk TARA HOLD Przeczyść przycisk 

Niestabilny odczyt • Waga nie jest stabilnie zamocowana 
(porusza sie) 

• Waga zawilgotniała 

• Zakurzona płytka elektroniczna 

• Ustabilizuj wagę oraz ładunek 

• Wysusz wagę 

• Oczyść płytkę elektroniczną 

Niezerowe wskazanie bez ładunku • Niestabilny system zasilania 

• Tensometr naprężony za długo lub za 
mocno 

• Zwiększ czas rozruchu 

•  

Duży błąd wskazania • Waga niewyzerowana przed użyciem 

• Wymagana kalibracja 

• Błędnie ustawiona jednostka  

• Rozładuj wagę i wyzeruj 

• Wykalibruj wagę 

• Ustaw poprawna jednostkę 

 


