
 WAGA KUCHENNA 5KG LCD PŁASKA TARA  
MODEL: AG51I

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Podstawka na produkty wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia hartowanego 
szkła. 

• Szklana powierzchnia o grubości 4 mm i wymiarach 20,5 x 16,5cm 
• Automatyczna kalibracja. 
• Funkcja odliczania wagi pojemnika - przycisk tare. 
• Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana. 
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko 

Duży, czytelny wyświetlacz LCD wyświetla:

• wagę w gramach , uncjach i funtach. 
• wyczerpanie baterii (LO) 
• przeciążenie (0 -ld) 
• niestabilność ważonego produktu (OUT2) 

2. Obsługa

• Usuń zabezpieczenie baterii.
• Wciśnij przycisk On/Off ZERO. Na wyświetlaczu pojawią się liczby „18888”, 3 sekundy później 

znikną, będziesz mógł rozpocząć ważenie.
• Przyciskając przycisk UNIT będziesz mógł wybrać czy pokazywana wielkość ma być wyświetlana 

w  g/oz/lb-oz/ml. Po upływie 2 sekund od tego momentu możesz rozpocząć ważenie.
• Aby wytarować wagę należy wcisnąć przycisk On/Off ZERO
• Waga wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nie używania.
• Wyłączyć manualnie możesz przez przytrzymanie przycisku On/Off ZERO przez 3 sekundy.

3. Specyfikacja

• Maksymalne, dopuszczalne obciążenie 5kg.
• Dokładność: +- 1 g.
• Jednostki: g / ml / lb / oz.
• Kolor obudowy: czarny.
• Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 39 x 16 mm.
• Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych. 
• Samoczynne wyłączanie.
• Zasilanie dwiema bateriami AAA 1,5V (dołączone do zestawu)

4. Uwagi i środki ostrożności

• Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
• Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego producenta.
• Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
• Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować. 
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie! 
• 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
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