
Instrukcja obsługi  

wagi ręcznej „BOX” („pudełko”) oraz „SMILE” („uśmiech”) 

 

 

Oznaczenia przycisków  

 

POWER (ON/OFF) – przycisk włącz/wyłącz,  

TARE – przycisk tarowania, zerowania, włącz/wyłącz zatrzymania wagi (HOLD) 

UNIT - przełącznik jednostek wagi kg → lb → JIN (斤)→ oz → kg (1 kg = 2,2 lb = 1,54÷2 JIN (斤) = 35 oz)  

 
Catty (chin.: 斤; pinyin: jīn) to jednostka miary masy, pochodząca z czasów kolonialnych na Dalekim Wschodzie,  

często używana w handlu żywymi zwierzętami oraz w supermarketach w Hongkongu.  
Pochodzi z Malezji, gdzie jest równoważna 604,79 g. Jest w użyciu również w Tajlandii (600 g) i Chinach (500 g).  

W dialekcie mandaryńskim, jednostka ta nosi nazwę jīn. Inne nazwy tej jednostki to caddy i kati. 
 

Obsługa wagi  

 

Włączanie wagi  
 naciśnij przycisk POWER (ON/OFF), gdy na ekranie pojawi się 0.000 umieść towar na haku.  

Ciężar towaru pojawi się natychmiast.  
 

Wyłączanie wagi  
 naciśnij POWER (ON/OFF) lub pozostaw wagę a sama się wyłączy po 120 sekundach.  

 

Tarowanie  
 po zważeniu i zdjęciu towaru z haczyka gdy nadal jest liczba większa od 0 naciśnij przycisk TARE  

 

Zatrzymanie odczytu ciężaru (zw. HOLD)  

– funkcja ta pozwala na swobodny odczyt ciężaru towaru po jego  zdjęciu z haczyka.  
 
włącznie funkcji HOLD i ważenie  
 

 naciśnij przycisk TARA przez 2 sekundy (na ekranie pojawi się „L_ON lub „L_OF” ) 

 pozostaw L_ON” (włączone) – funkcja ta pozostanie mimo wyłączenia wagi  

 umieść towar na haczyku  

 po ustabilizowaniu się wagi na ekranie pojawi się: 
„LOCK”  (waga BOX) lub znaczek zamkniętej kłódki (waga SMILE) 

 teraz możesz zdjąć towar z haka i swobodnie odczytać jego ciężar  

 przed kolejnym ważeniem dokonaj tarowania/ zerowania przyciskając przycisk TARA 
 
wyłącznie funkcji HOLD (o ile ta funkcja nie jest Ci potrzebna)  
 

 naciśnij przycisk TARA przez 2 sekundy (na ekranie pojawi się „L_ON lub „L_OF” ) 

 pozostaw „L_OF” (wyłączone)  

 

Uwagi i przestrogi  

 

 

 Podczas ważenia wagę należy zawiesić lub trzymać za pasek (BOX) lub metalowe kółko (SMILE).  
Zakazane jest trzymanie wagi za jej obudowę (można ją uszkodzić a wskazania ciężaru będą niedokładne) 
    

 „O_LD” – oznacza, że nastąpiło przeciążenie (powyżej 40 kg).  
 

 Należy natychmiast zmniejszyć ciężar ponieważ może dojść do jej uszkodzenia wagi.  
 

 „LO” – oznacza, że należy wymienić baterie na nowe bo uległy zużyciu.  
Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy czas należy wyjąć baterie aby jej nie uszkodziły.  

 
 
 

Tłumaczenie i opracowanie własne. Wykorzystanie w celach handlowych w całości lub części wymaga zgody „TRADISMAK.pl” 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyin

