•

CYFROWA WAGA KUCHENNA Z MISĄ 5 KG
model: AG51E

•

•
•
•

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać
jego wagę na wyświetlaczu. Zaleca się przed pierwszym ważeniem odczekać kilkanaście sekund
aby waga się rozgrzała.
Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na wadze, nacisnąć przycisk
„Q/T” i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na
wyświetlaczu LCD.
Waga po 60 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk
Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” należy wymienić baterie na nowe.

Uwaga: jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „0-Ld” należy niezwłocznie odciążyć wagę ponieważ
ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej
precyzyjne elementy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Bardzo dokładna elektroniczna waga kuchenna z misą. Niezbędna w każdej kuchni.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Waga kuchenna o maksymalnym obciążeniu do 5kg.
Nowoczesny, przyciągający uwagę design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej
kuchni.
Misa na produkty wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia
przezroczystego tworzywa.
Funkcja automatycznej kalibracji.
Funkcja odliczania wagi pojemnika - przycisk tare.
Dokładność 1g.
Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana.
Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko.

2. Duży, czytelny wyświetlacz LCD pięciocyfrowy wyświetla:
• wagę w gramach , uncjach i funtach.
• wyczerpanie baterii (LO)
• przeciążenie (0 -ld)
• niestabilność ważonego produktu (OUT2)
3. Specyfikacja
• Maks. Waga 5kg
• Dokładność 1 g
• Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 45x15 mm
• Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych
• Samoczynne wyłączanie
• Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w zestawie)
• Wymiary (bez misy): 11,5cm x 18cm x 3,2cm
4. Użytkowanie
•
Przed pierwszym użyciem należy włożyć 2 baterie AAA do wnętrza wagi.
•
Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk
•
Wybrać jednostkę pomiaru ( g, ct, dwt, gn) używając przycisku oznaczonego jako „Unit”.
•
Ustawić wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.

5. Uwagi i środki ostrożności
•
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
•
Zawsze staraj się ułożyć ważony produkt centralnie na szklanej tacce.
•
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, chroń ją przed uszkodzeniami.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

