
Łyżkowa waga kuchenna cyfrowa 3 nasadki do 500 g Rosenstein & Söhne

(NX6157)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• waga

• nasadka 25 ml

• nasadka 45 ml

• nasadka 150 ml

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• 2 baterie AAA.

Dane techniczne

Zasilanie 2 baterie AAA

Jednostki miary

Gramy (g)

Uncje (oz)

Ziarna (gn)

Karaty (ct)

Udźwig 0,1 – 500 g

Miara nasadek 25 / 45 / 150 ml

Wymiary 160 x 30 x 19 mm

Waga 113 g

Szczegóły produktu

1. Nasadka

2. Przycisk HOLD 

3. Przycisk wł. / wył. / TARE

4. Wyświetlacz

5. Przycisk MODE
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6. Komora baterii

Uruchomienie

1. Włóż 2 baterie AAA do komory baterii z tyłu wagi. Upewnij się, że biegunowość baterii jest

prawidłowa.

2. Wybierz odpowiednią nasadkę i umieść ją w wadze.

WSKAZÓWKA!

Należy ostrożnie wkładać i wyjmować łyżkę z górnej części uchwytu, aby zapobiec

uszkodzeniu wagi.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA!

• Naciśnij klawisze z odpowiednią siłą, w przeciwnym razie klawisze

mogą nie działać.

• Przed ważeniem upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo włożony,

a waga jest wypoziomowana, w przeciwnym razie miernik może być

niedokładny.

• Udźwig tej  wagi  wynosi  0,1 –  500 g.  Nie przeciążaj  wagi  i  nie  umieszczaj  artykułów

poniżej 0,1 g.

• Jeśli waga nie będzie używana przez 60 sekund, ekran wagi automatycznie się wyłączy.

1. Aby włączyć wagę, naciśnij przycisk       . 

2. Po pojawieniu się na ekranie „0” naciśnij przycisk        aby zmienić jednostkę. Będzie się

ona naprzemiennie zmieniać „g – oz – gn – ct – g”.

3. Utrzymuj wagę poziomo i stabilnie, a następnie umieść przedmiot na łyżce. Wyświetlona

zostanie waga produktu.

• Aby  zapisać  dane  ważenia  na  wyświetlaczu,  naciśnij  przycisk      .  Wyświetli  się

„HOLD” Aby odblokować dane ważenia, naciśnij ponownie przycisk      .
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• Skalę można ustawić tak, aby automatycznie rejestrowała dane ważenia. Aby to zrobić,

przytrzymaj wciśnięty przycisk      . Wyświetli się na ekranie „H-ON”. Aby wyłączyć tę

funkcję, wciśnij ponownie przycisk      , a na ekranie pojawi się „H-OFF”.

4. Aby zważyć wiele przedmiotów, użyj funkcji zera oraz tary.

• Jeśli zważyłeś pierwszy produkt, wciśnij przycisk       a na wyświetlaczu waga zmieni

się  na „0”.  Następnie włóż drugi  produkt  do łyżki,  a  wyświetli  się  jego waga.  Aby

zważyć więcej artykułów na tej samej nasadce, powtarzaj te kroki. 

5. Aby wyłączyć wagę przytrzymaj wciśnięty przycisk       . 

Kalibrowanie

1. Naciśnij  przycisk       , aby włączyć wagę, a następnie naciśnij        i  przytrzymaj, aż pojawi

się na ekranie napis „CAL.

2. Naciśnij  ponownie przycisk       .  Napis „CAL” miga dwa razy, a następnie „200,0 g”

zaczyna migać.

3. Włóż do nasadki produkt o wadze 200 g. Jeśli jest stabilny, na wyświetlaczu pojawi się

„500,0 g” i miga, co oznacza, że kalibracja 200 g zakończyła się powodzeniem.

4. Zdejmij obciążenie o wadze 200 g i włóż do nasadki o wadze 500 g. Jeśli będzie stabilne,

a na ekranie pojawi się „PASS”, oznacza to, że ważenie przy 500 g jest prawidłowe.

5. Powtórz powyższe dwa kroki, aby wykonać dalsze kalibracje.

6. Aby zakończyć kalibracje, naciśnij przycisk      .

WSKAZÓWKA!

• Przed rozpoczęciem kalibracji upewnij się, że nasadka jest prawidłowo

osadzona, a cała waga wypoziomowana. W przeciwnym razie wartość

na wyświetlaczu może nie być dokładny.

• Po wyjęciu  baterii  wynik kalibracji  jest  kasowany i  przywracane są

ustawienia domyślne.

Wskaźniki ostrzegawcze

• „Lo” - ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
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• „O-Ld” - ciężar załadunku przekracza maksimum ładowności. Szybko wyjmij przedmioty

z wagi, w przeciwnym razie waga może zostać uszkodzona.

Pielęgnacja i czyszczenie

• Wyjmij nasadkę przed czyszczeniem. 

• Obudowy wagi nie wolno myć. Można ją wytrzeć jedynie suchą szmatką.

• Wyjmij baterię z wagi, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo

 Nadaje się do kontaktu z żywnością

• Niniejsza  instrukcja  ma  na  celu  zapoznanie  Państwa  z  zasadami  prawidłowego  korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby

mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko

obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca  się  ostrożne  obchodzenie  się  z  produktem.  Produkt  może  ulec  uszkodzeniu  w  wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji

urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektro-odpadów w wybranej

miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX6157 jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi  wytycznymi

Parlamentu  Europejskiego:  2011/65/UE  w sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych  niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 2014/30/UE odnoszącej się do kompatybilności

elektromagnetycznej.

4


