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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem 

użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym 

w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do ważenia bagaży. 
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysło-

wego lub laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez 

dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości 
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub 

instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu 
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia 
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. 
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia 
i konserwacji sprzętu.

7. Przechowuj wagę w suchym miejscu.
8. Jeżeli waga nie będzie używana dłuższy okres czasu, 

należy wyjąć baterie z urządzenia.
9. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia. W celu 

naprawy, produkt należy dostarczyć do serwisu produ-
centa.

10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.

OPIS URZĄDZENIA
1. Pokrywa baterii
2. Zaczep
3. Hak
4. Pasek
5. Przycisk funkcyjny 
6. Wyświetlacz
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INSTALACJA BATERII
1. Zdejmij pokrywę baterii zsuwając ją zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Wyjmij taśmę zabezpieczającą baterię pociągając za wystający pasek taśmy.
3. Nałóż z powrotem pokrywę baterii.

POMIAR WAGI
1. Przełóż pasek przez uchwyt bagażu.
2. Nałóż hak na zaczep.
3. Włącz wagę za pomocą przycisku funkcyjnego     , gdy na wyświetlaczu 

pojawi się wartość 0,00, waga jest gotowa do użycia.
4. Podnieś wagę wraz z bagażem. Wagę należy trzymać w pozycji poziomej, nie 

należy opierać ani dotykać bagażu o inne przedmioty, ponieważ spowoduje 
to błąd wyniku ważenia.

5. Poczekaj na zablokowanie się wyniku pomiaru – na wyświetlaczu pojawi 
się symbol „Hold”.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Wyłącz urządzenie.
2. Przetrzyj zwilżoną szmatką.
3. Przechowuj wagę w suchym miejscu.
4. Jeżeli waga nie będzie używana dłuższy czas, należy wyjąć baterie z 

urządzenia.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. 
NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA 
UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami 
domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji 
odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie 
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem 
do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

6. W przypadku braku aktywności waga wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.
7. Aby wyłączyć wagę naciśnij przycisk      .
Tolerancja wagi: 1%+dokładność pomiaru (10g).

ZMIANA JEDNOSTKI MIARY
W celu zmiany jednostki miary naciśnij i przytrzymaj przycisk         , jednostki 
zaczną zmieniać się kolejno na wyświetlaczu, wybierz odpowiednią jednostkę miary.

TAROWANIE
Zawieś pojemnik na pasku, aby zresetować wyświetloną wartość do 0,00 
naciśnij przycisk       - na wyświetlaczu pojawi się symbol „Tare”. Następnie 
umieść towary, które chcesz zważyć w celu uzyskania ich wagi netto.

OSTRZEŻENIA
„Err” – Wskaźnik przeładowania.
         – Wskaźnik zużytej baterii.

Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

WAGA BAGAŻOWA
LS500
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