
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją.

WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJE
1. Domyślne wskazywanie czasy, gdy nie używana.
2. Ustawianie czasu alarmu, czujnik i wyświetlanie temperatury otoczenia.
3. Mierzenie objętości płynu i ciężaru mleka, wody.
4. g (kg)/Ib (funty): wskazanie przeliczone na uncje
5. Wskaźnik rozładowania baterii (Lo)/przeciążenia (Err)
6. Zastosowany precyzyjny czujnik tensometryczny
7. Funkcja zerowania/tarowania
8. Dwa tryby pracy: Zamocowanie na ścianie lub ustawienie na podstawie

SZKIC (patrz rys. 1)
1. Wyświetlacz LCD
2. szklana platforma

ważenia
3. (złożony)

WYPOSAŻENIE
1. śruba x 2
2. plastykowa tuleja zakotwienia x 2

4. (rozłożony)
5. pokrywka pojemnika

baterii
6. Otwory
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7. Miska
8. (widok od tyłu)
9. (widok od przodu)

INSTALACJA WAGI (patrz rys. 2)
1. Odległość pomiędzy otworami wynosi 87,7mm
2. Znaleźć odpowiednie miejsce na ścianie do zamontowania wagi. Zaznaczyć ołówkiem

położenie 2 otworów wpustu w odległości wzajemnej 87,7mm
3. Nawiercić 2 otwory dla wpustów w miejscu zaznaczenia.
4. Wsunąć 2 dostarczone wpusty do otworów, by były mocno zakleszczone w otworach. Wkręcić

następnie 2 śruby, po kolei, do zakotwień w ścianie. Sprawdzić pewne zamocowanie śrub.
5. Zawiesić teraz wagę naprowadzając jej dwa otwory z tyłu na dwóch śrubach. Po założeniu

pociągnąć wagę w dół dla upewnienia się czy jest dobrze zamocowana. W celu zdjęcia wagę
należy podnieść do góry.

holes = otwory

WYŚWIETLACZ LCD (patrz rys. 3)
1. nmer 7. Temperatura w oC lub °F
2. Alarm 8. Wyświetlenie czasu
3. Tara realnego, ranne 12 godz.
4. Wartość ujemna 9. Ciężar w Kg lub Ib:oz
5. Zero (funty :uncje)
6. Temperatura

pomieszczenia
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Tryb objętości wody Tryb objętości mleka
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10. Wyświetlenie czasu
realnego, popołudniowe
12 godz.

11 . Wskaźnik objętości wody
12. Wskaźnik objętości mleka
13. Wskaźnik objętości cieczy

2nn'<u·unu
~1



ILUSTRACJA KLAWISZY
1. Ustawianie alarmu
2. W dółIKonwersja jednostek
3. Wyłącznik
4. W góręlZero lub tara
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INSTALACJA BATERII
1. Bateria
2x3V ogniwa litowe. Proszę usunąć folię Izolacyjną przed użyciem.

2. Wymiana baterii
A. Otworzyć pokrywkę przedzialu baterii z tyłu wagi.
B. Odchylić małe styki na zewnątrz a bateria się wysunie.
C. Zainstalować nową baterię wkładając jedną stronę listwy poniżej czarnego znacznika a

następnie docisnąć drugą stronę aż do zaskoczenia baterii.
D. Zamknąć pokrywkę pojemnika baterii.

USTAWIENIE CZASU (patrz rys. 4)
1. Zainstalować baterię i wejść automatycznie w tryb ustawiania czasu. Przy migoczącym

wyświetleniu godzin dla ustawienia godziny nacisnąć A"'. Proszę pamiętać przy ustawianiu
o wyborze AM/PM (rano/po południu).

2. Nacisnąć "T-SET" dla potwierdzenia i przejścia do ustawiania minut. Przy migoczącym
wyświetleniu minut dla ustawienia minuty nacisnąć A'"

3. Nacisnąć "T-SET" dla zakończenia ustawiania czasu.

Uwagi:
1. Nacisnąć "ON/OFF" (zał.Iwył.) dla przerwania ustawiania czasu.
2. Powrót do automatycznego wyświetlania czasu po 60 sekundach bezczynności.
a = (Ciągle naciskanie'" .•. przyśpieszy wzrosVzmniejszenie wartości)
b = Nacisnąć .T-SET"

PRZESTAWIENIE CZASU (patrz rys. 5)
W trybie wyświetlania czasu realnego, nacisnąć "T-SET" przez 3 sekundy aby wejść w tryb
ustawiania czasu.
a = Nacisnąć .T-SET" przez 3 sekundy
b = Nacisnąć "T-SET" dla potwierdzenia i przejścia do ustawiania minut
c = Nacisnąć "T-SET" dla potwierdzenia
d = (Ciągle naciskanie'" .•. przyśpieszy wzrosVzmniejszenie wartości)

ZMIANA SYSTEMU JEDNOSTEK
1. Stosowana tylko gdy waga jest w wersji ze wskazywaniem jednostek metrycznych (g, kg) i

angielskich (oz, Ib - uncje, funty). Nacisnąć przycisk ,Unit' Uednostka) przez 3 sekundy, by
zmienić wskazanie w każdej chwili ważenia z ,g, kg' na ,oz, Ib'. (patrz rys. 6)

Nacisnąć = przez 3 sekundy

2. Nacisnąć krótko przycisk "Unit" aby zmienić jednostki i cykl trybów pomiarowych dla: ciężar
- objętość cieczy wody lub mleka. (patrz rys. 7)

A = System metryczny:
B = System angielski
Press shortly "UNIT" = Nacisnąć "UNIT" krótko

Uwaga: System jednostek wagi zależny jest od terenu sprzedaży lub zamówienia dystrybutora.

CZUJNIK TEMPERATURY

,. Akt,aloa tompecat",a poka'ywana j'" w pcawym g6mym "'9' [1 ••••::ori4c. -Iwyświetlacza LCD.
2. Zakres temperatur: 0-+40°C
3. Działka 0,5°C
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Uwaga: Wskazanie temperatury w °e lub °F jest ustawiane fabrycznie nie może być
zmienione.

ZMIANA TRYBU (patrz rys. 8)
Press ON/OFF or fold the weighing platform = Nacisnąć ON/OFF lub złożyć platformę wagi
After idłing lor 2 minutes = Po 2 minutach bezczynności

DZIAŁANIE
Dwa tryby pracy: Zamocowanie na ścianie lub ustawienie na podstawie

1. TRYB WAŻENIA (patrz rys. 9)
1. Jeśli platforma ważenia jest złożona
2. Ustawić platformę w dół do pozycji poziomej. Waga przejdzie automatycznie do trybu

ważenia.
3. Postawić obiekt ważony na szklanej platformie. Wyświetlacz LeO wyświetli odczy1 ciężaru.

Jeśli ma być uży1a miska, to postawić ją na szklanej platformie i nacisnąć przycisk m dla
wyzerowania odczy1u wyświetlacza, przed umieszczeniem obiektu ważonego w misce. Jeśli
ważonym obiektem jest woda lub mleko, to by odczy1ać objętość nacisnąć przycisk UNIT dla
wyboru jednostki objętości.

4. Zlożyć platformę ważenia lub nacisnąć przycisk ON/OFF by opuścić tryb ważenia.
Wyświetlacz LeO powróci do domyślnego trybu wyświetlania czasu realnego.

2. TRYB WYŚWIETLANIA OBJĘTOŚCI (patrz rys. 10)
1. Jeśli platforma ważenia jest złożona
2. Nacisnąć ON/OFF by wejść w tryb ważenia; Odczekać aż LeO pokaże "O", nacisnąć przycisk

UNIT by wybrać tryb "water lub "milk" (woda lub mleko).
3. Postawić pojemnik z cieczą na platformie skali.
4. Jeśli wysokość wzroku jest wyższa niż LeO, można wyświetlacz LeO obrócić pod trzema

różnymi kątami dla dopasowania do wzroku (Uwaga: Taka możliwość istnieje gdy waga jest
używana na płaskiej podstawie)
a = obrócić

5. Nacisnąć przycisk m by wyzerować Leo na wskazanie "O"
6. Napełnić pojemnik cieczą (wodą lub mlekiem) LeO pokazuje objętość cieczy;

Nacisnąć przycisk UNIT by wybrać tryb "weight" (ciężar) i odczy1ać ciężar cieczy.
7. Nacisnąć przycisk ON/OFF by opuścić tryb ważenia. Wyświetlacz LeO powróci do

domyślnego trybu wyświetlania czasu realnego.

Dla kolejnego ważenia różnych ciężarów bez zdejmowania ich z wagi. Postawić pierwszy ciężar
na wadze, i odczy1ać ciężar. Nacisnąć przycisk m by wyzerować Leo na wskazanie "O" przed
dodaniem ciężaru następnego. Tę operację można pow1arzać.

Przypadek 1: Funkcja "ZERO"
gdy suma wszystkich ciężarów nie przekracza 4% maksymalnej nośności
wagi. (4%=80g jeśli nośność jest 2kg; 120g jeśli nośność jest 3kg)

LeO pokaże "Og" za każdym wciśnięciem. Pokaże się symbol "O" w lewym
dolnym rogu LeO, wskazując, że aktywna jest funkcja "ZERO". Maks.
nośność wagi pozostaje niezmieniona.

Przypadek 2: Funkcja "TAR E"
gdy suma wszystkich ciężarów przekracza 4% maksymalnej nośnoscl
wagi. (4%=80g jeśli nośność jest 2kg; 120g jeśli nośność jest 3kg)

LeO pokaże "Og" za każdym wciśnięciem m. Pokaże się symbol "TAR E"
w lewym dolnym rogu LeO, wskazując, że aktywna jest funkcja "TAR E".
Maks. nośność wagi jest odpowiednio zredukowana przez sumaryczny
ciężar już znajdujących się na niej obiektów.

FUNKCJA "ZERO" LUB "TARE" (TAROWANIA)
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USTAWIENIE ALARMU TIMERA
(1) W trybie ważenia: (patrz rys. 11)
Press .T-SET· = Nacisnąć .T-SET"
Pressing. to set tlmer span = Nacisnąć. by ustaliĆ zakres czasu
Press .T-SET" Start count down = Nacisnąć "T-SET" Rozpoczęcie odllczama czasu

(2) W trybie wyświetlania czasu realnego: (patrz rys. 12)
Press .T-SET" = Nacisnąć "T-SET"
Pressing • to set IImer span = Pressing • by ustalić zakres czasu
Press .T-SET" Start count down = "T-SET" Rozpoczęcie odliczania czasu

1. Przy ustalaniu zakresu czasu, nacisnąć "T-SEr dla potwierdzenia i przejścia do następnej
cyfry. Po ustalaniu zakresu czasu, nacisnąć "T-SEr dla rozpoczęcia odliczania czasu. Dla
skasowania odliczanego czasu, nacisnąć "T-SEr w trakcie odliczania czasu.

2. Timer odlicza w dól do "00:00", alarm zacznie "piszczeć" 60 razy i waga automatycznie
przejdzie do trybu wyświetlania czasu realnego.

3. Przerwanie .piszczenia" następuje po wciśnięciu dowolnego klawisza.
4. Maksymalny czas timera 99:59.

WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE

~
~

1. Zmienić baterie na nową.
2. Przeciążenie wagi. Zdjąć ciężary by uniknąć uszkodzenia. Ciężar maks.

podany jest na wadze.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA
1. Czyścić wagę lekko zwilżoną ściereczką. NIE zanurzać wagi w wodzie nie używać środków

agresywnych chemicznie i ścierających.
2. Wszystkie części z tworzywa powinny być czyszczone natychmiast po zetknięciu się z

tłuszczem i przyprawami. octem i mocno przyprawionym/barwionym pożywieniem. Unikać
kontaktu z kwaśnymi owocami cy1rusowymi.

3. Przed ważeniem upewnić się, że waga jest w położeniu poziomym.
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