R

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNA

wAGA OSOBOWA gwo120
DANE TECHNICZNE
- waga maksymalna: 180kg
- dokładność podziałki: 100g
- zasilanie: bateria CR2032 (3V)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
Włączyć wagę naciskając stopą.
Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość 0,0.
Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.
Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
Odczytać wskazanie wyświetlacza.
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK
Około 15 sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy.
Jeśli po włączeniu wagi nie nastąpi wejście na nią urządzenie również wyłączy się
po kilkunastu sekundach .
PRZEŁADOWANIE
Nie wolno przeładować wagi.
Może to spowodować jej uszkodzenie
lub rozkalibrowanie.
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII

Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest komunikatem “Lo”.
WYMIANA BATERII:
1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię. Proszę zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra
- nie stawać na wadze mokrymi stopami
- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym
- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy
posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi
- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków
chemicznych, po czym wytrzeć do sucha
- urządzenie jest zasilane za pomocą baterii CR2032. Jeżeli waga jest wyposażona
w baterie, przed pierwszym uruchomieniem należy zdjąć folię zabezpieczającą
- w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się błąd lub waga nie wyłącza się,
można na kilka sekund wyjąć baterię. Jeżeli ponowne załadowanie baterii nie
rozwiązało problemu prosimy o kontakt z serwisem
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie
modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
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