
 

 

Instrukcja obsługi – cyfrowa waga bagażowa 

1. Instalacja baterii 

Otwórz komorę baterii znajdującą się w tylnej części wagi i włóż do niej 2 baterie typu AAA (dołączone do zestawu). 

Pamiętaj, że: 

- baterie należy instalować zgodnie z ich polaryzacją; 

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych; 

- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie; 

- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi; 

- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania; 

- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych; 

- nie wolno zwierać zacisków zasilania; 

- nie należy wrzucać baterii do ognia ani wyrzucać ich wraz z innymi śmieciami; 

- należy przechowywać baterie z dala od dzieci. 

 

2. Instrukcja obsługi 

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk . Wyświetlacz wskaże gotowość do pracy oraz wagę startową „0,00”. 

Użyj przycisku UNIT, aby wybrać jednostkę miary. Wciskaj przycisk kilkakrotnie do momentu wyboru 

odpowiedniej jednostki (N, OZ, lb, kg oraz 
o
C): 

N – niuton 

OZ- uncja 

lb – funt 

kg – kilogram 
o
C – stopnie Celsjusza 

 

Użyj paska w celu przymocowania wagi do walizki, torby lub plecaka. Trzymając w ręku urządzenie przypięte do 

bagażu, podnieś je do góry i trzymaj do momentu usłyszenia dźwięku sygnalizującego koniec procesu ważenia. 

Odczytaj wagę z wyświetlacza i odłóż bagaż z powrotem na ziemię. Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i 

przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  lub poczekaj, aż urządzenie wyłączy się samodzielnie. 

3. Błędy 

 

• o-ld – oznaczający przeciążenie (bagaż jest zbyt ciężki – powyżej 44 kg) 

• ld – słaba bateria 

 

4. Ostrzeżenie 

 

• Maksymalny ciężar do podnoszenia to 44 kg. 

• Wyświetlacz może przestać działać poprawnie na skutek uderzenia, wstrząsu itp. 

• Jeżeli pasek wykazuje jakiekolwiek oznaki użycia lub zniszczenia, nie należy go używać. 

• Podczas podnoszenia bagażu należy stosować takie same środki ostrożności, jak w przypadku innych 

urządzeń tego typu. 

• Podczas zapinania paska należy trzymać palce z dala od zatrzasku. 

• Nie należy pozostawiać baterii w środku urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy okres czasu. 

• Produkt nieodpowiedni dla osób poniżej 3 roku życia. 

UWAGA: Aby urządzenie działało prawidłowo i dokładnie, zaleca się odczekanie ok. 30 sekund od momentu 

włączenia. 


