
Waga elektroniczna 
KD-7000 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii(baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie 
nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień, itd.).
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich 
stosujących własne systemy zbiórki).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad 
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym 
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z 
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w 
którym zakupiony został ten produkt. Stosowane wyposażenie dodatkowe: zasilacz lub przewód zasilający.
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich 
mających własne systemy zbiórki). 
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. 
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne 
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. 
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi 
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze 
względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do 
baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby 
mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie 
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich 
pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym 
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.  celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką 
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w 
którym zakupiony został ten produkt. 

Urządzenie zawiera baterię, którą można bezpiecznie usunąć po zwolnieniu blokady zgodnie z oznaczeniami 
umieszczonymi na obudowie. Zakazuję się umieszczenia zużytej baterii razem, z odpadami komunalnymi



WAGA NIE MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZLICZEŃ HANDLOWYCH 
NIE POSIADA LEGALIZACJI!! 

1. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy   -  7kg 
Działka pomiarowa   -  1g 

2. WŁĄCZENIE WAGI:

Postawić wagę na równym, stabilnym  miejscu. Nacisnąć klawisz ON/OFF, 
(czerwony klawisz) , gdy na wyœwietlaczu pojawi się „0” waga jest gotowa do 
użycia. Aby wyłączyć wagę nacisnąć ten sam klawisz. 

3. WKŁADANIE BATERII:

Otworzyć pokrywę pojemnika baterii i włożyć baterie zgodnie z polaryzacją. 
3 sztuki „AA” ( 1,5 V * 3). Waga może być również zasilana 4,5 V zasilaczem. 

4. ZMIANA JEDNOSTKI:

- nacisnąć klawisz  MODE  w celu zmiany jednostki,
- zmiana jednostki pomiarowej na g, kg, lb, oz  lub lb/oz.

5. WIELOKROTNA TARA - ważenie tych samych składników w tym samym
  pojemniku: 

  - położyć na wagę pierwszy produkt, 
  - nacisnąć klawisz TARE , waga pokaże „0” 
  - położyć następny produkt i powtórzyć czynnoœć. 

6. FUNKCJE KLAWISZY:

* ON/OFF   -  włączanie i wyłączanie wagi, 
* TARE   -  zerowanie wagi, 
* MODE   -   zmiana jednostki pomiarowej na g, kg, lb lub lb/oz. 
* HOLD  -  zatrzymanie wyniku ważenia . 

7. AUTO WYŁĄCZANIE WAGI :

- sprawdŸ czy waga jest wyłączona,
- następnie przytrzymaj  klawisz HOLD i jednoczeœnie włącz wagę,
- na wyœwietlaczu pojawi się „00000”, a następnie  ” Nb 0”    aby wyłączyć 
  auto wyłączanie wagi, 

 „Nb 1”  waga automatycznie wyłączy się po 2 minutach, 
 „Nb 2”  waga automatycznie wyłączy się po 5minutach, 

    wybierz opcję  klawiszem MODE, i potwierdŸ  klawiszem  TARE. 
  - na wyœwietlaczu pojawi się   : 

  OFF 0 , OFF 1 lub OFF 2 , aby ustawić auto wyłączanie wagi. 
  OFF 0 - aby wyłączyć auto wyłączanie podœwietlania, 
  OFF 1 – podœwietlanie wyłączy się po 2 minutach, 
  OFF 2 -   podœwietlanie wyłączy się po 5 minutach. 
  wybierz opcję  klawiszem MODE, i potwierdŸ  klawiszem  TARE. 

  - na wyœwietlaczu pojawi się  „0.000” 

Autowyłączanie jest ustawione. 

8. KALIBRACJA:

- położyć wagę na równym i stabilnym miejscu,
- włączyć wagę przytrzymując MODE,
- na wyœwietlaczu pojawi się „CALE”, po czym na szalkę należy położyć odważnik
  5kg 

- po 3 sekundach naciœnij klawisz TARE,
- kalibracja jest zakończona
- wyłącz wagę, ponownie włącz i sprawdŸ.

9. WSKAZANIA NA WYŒWIETLACZU:

„- - - - - - - - - ”  -    waga przeciążona 




