
ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nowoczesna, elektroniczna osobista waga łazienkowa została 
zaprojektowana tak, aby dokładnie wskazywać zmiany ciężaru Twojego ciała 
w okresie czasu i w warunkach normalnej eksploatacji powinna służyć przez 
wiele lat.

1. Użytkowanie wagi
• Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację z baterii
• Wybrać jednostkę pomiaru ( kg /l b/ st) używając przycisku usytuowanego w pobliżu 

gniazda baterii
• Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni
• Aby uruchomić wagę należy ją lekko stuknąć o podłogę, następnie wejść na wagę 

kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0.0
• Twoja waga zostanie wyświetlona i zamiga dwa razy zanim zostanie ustalona
• Kiedy zejdziesz z wagi ,pomiar wagi automatycznie zniknie po 5 sekundach
• Jeśli nie staniesz na wadzę kiedy wyświetli się cyfra 0.0 ,waga automatycznie wyłączy 

się po 5 sekundach

2. Komunikaty ostrzegawcze
• Err – PRZECIĄŻENIE - zbyt duża waga ciała. Pomiar jest możliwy tylko do 150kg 

Jeżeli pojawi się taki komunikat należy zejść z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu
• Err – BŁĄD POMIARU - zanim staniesz na wagę zaczekaj aż pojawi się symbol 0.0
• LO – SŁABA BATERIA - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru

3. Specyfikacja
• Precyzyjny czujnik nacisku
• Jednostki pomiaru: kg /l b/ st
• Hartowana powierzchnia szklana 6mm grubości
• Maksymalny nacisk: 150kg
• Minimalny nacisk: 2,5kg
• Dokładność: 100g
• Wyświetlacz LCD 25mm 1”
• Automatyczny włącznik/wyłącznik
• Wskaźnik przeciążenia
• Wskaźnik słabej baterii
• Wskaźnik błędów pomiarowych 
• Zasilanie: 1 bateria litowa 3V CR2032
• Wymiary: 30cm x 30cm

4. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być 

stosowane w szpitalach czy ośrodkach medycznych
• Waż się bez ubrania i obuwia, przed posiłkiem i zawsze o tej samej porze dnia. 

Najlepsza pora to zaraz po obudzeniu
• Urządzenie należy ustawić zawsze w pomieszczeniu, nigdy nie stosować na zewnątrz
• Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności podłoża mogą 

mieć wpływ na pomiar
• Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej (”do góry nogami”), gdyż spowoduje to bardzo 

szybkie wyładowanie baterii
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
• Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
• Nie rozmontowywać na części
• Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj

jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, nie rzucaj jej i nie skacz na nią


