
Waga bagażowa 
 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem produktu. 
 
Wstęp: 
Ta precyzyjna, lekka i łatwa w transporcie waga jest również odporna na wstrząsy. Dzięki funkcjom takim jak 
tarowanie, zmiana jednostki ważenia, automatyczne wyzerowywanie i wyłączenie, podświetlany ekran i 
blokowanie wyświetlacza, waga jest bardzo wszechstronna. 
Nadaje się zarówno do gospodarstwa domowego, jak i na wypad na ryby. 
 
Wkładanie baterii: 
Na spodzie wagi znajduje się pokrywa baterii. Wystarczy przesunąć ją w kierunku 
wskazywanym przez strzałki, by ją otworzyć. Następnie umieścić należy wewnątrz  
2 dołączone baterie AAA, tak ja na obrazku: 
 
Włączanie: 
Ułóż wagę poziomo i wciśnij przycisk z napisem „TARE” po 2 sekundach (po podświetleniu wszystkich 
znaków) wskaźnik pokaże 0,00. Oznacza to, że waga jest gotowa do użycia. 
 
Funkcja tarowania: 
Możesz doczepić opakowanie do dołączonej do wagi taśmy i wcisnąć przycisk „TARE”. Wyświetlacz pokaże 
0,00. Waga doczepionego opakowania będzie ignorowana, dzięki czemu możesz bez problemu zważyć 
jedynie wypełniające je dobra. 
 
Ważenie krok po kroku: 
Po włączeniu wagi, ustaw ją poziomo i zaczep o taśmę przedmiot, który chcesz zważyć. Gdy waga się 
ustabilizuje, wyświetlacz zostanie zablokowany i będzie stale pokazywał wagę produktu, nawet po jego 
odczepieniu (nad cyframi widoczny będzie również napis „HOLD”). Po wciśnięciu przycisku „TARE”, 
wyświetlacz zostanie odblokowany i będziemy mogli zważyć kolejną rzecz. 
Jeżeli waga przedmiotu przekroczy zakres ważenia (40kg), na wyświetlaczy ujrzymy napis „Err”. Przedmiot 
taki należy odczepić od wagi, by uniknąć jej uszkodzenia. 
 
Zmiana jednostki ważenia: 
Wciskając przycisk „UNIT”, będziemy mogli zmieniać jednostkę ważenia pomiędzy gramami (g), kilogramami 
(kg), funtami (lb) czy uncjami (oz). Aktualna jednostka będzie widoczna na wyświetlaczu, 
 
Wyłączenie: 
Waga sama wyłączy się po 90 sekundach bezczynności. Jeżeli chcesz wyłączyć wagę ręcznie, możesz 
wcisnąć „TARE”, najpierw by odblokować urządzenie i drugi raz, by je wyłączyć. 
 
Dodatkowe informacje: 

1. Podczas ważenia, zawsze trzymaj wagę 
poziomo. 

2. Podczas ważenia, nie dotykaj trzpienia 
wagi, tamy ani ważonego przedmiotu.  
W przeciwnym razie, wynik będzie niedo-
kładny. 

3. Obchodź się z wagą możliwie delikatnie. 
4. Czyść wagę lekko zwilżoną ściereczką. Nie 

używaj do tego celu środków chemicznych. 
5. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol 

baterii , oznacza to że baterie są na 
wyczerpaniu i należy je wymienić. Jeżeli 
waga nie jest używana przez długi czas, 
należy wyjąć z niej baterie. 

6. W razie problemów, należy zgłosić się do 
lokalnego dystrybutora. Prosimy nie rozbie-
rać wagi samodzielnie. 

 
 
 

 
 

 

 Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. 
 Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski.  

   Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok 
 

Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty 
zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź 
zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie 
używanie w celu niezgodnym z załączoną instrukcją nie 
będzie podlegało pod warunki gwarancyjne. 
 
Uwaga: Opakowanie może zawierać małe elementy, 
chronić przed dziećmi poniżej 3 lat.  
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