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PLCYFROWA WAGA KUCHENNA (model: YJ2A) 
Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Waga doskonale przydaje się w kuchni. Waży z dokładnościa do 1 grama. Nowoczesny, smukły wygląd doskonale dopełnia 
wnętrze kuchni, a specjalne udogodnienia sprawiają, że gotowanie staje się wspaniałym doznaniem. Prosta obsługa oraz 
informacje pojawiające się na wyświetlaczu LCD ułatwiają pracę w kuchni. Powierzchnia wagi wytworzona jest z mocnego, 
utwardzonego szkła. 
 
ZALETY: 
- prosta obsługa
- ekran LCD
- nowoczesny, smukły wygląd
- utwardzone szkło 
 
WYKAZ ELEMENTÓW: 
1. powierzchnia ważąca
2. ekran LCD
3. przycisk wyboru jednostek
4. przycisk ON/OFF oraz TARE (ważenie w ciągu) 
 
FUNKCJE: 
- ostrzeżenie o przeciążeniu
- Funkcja TARE (ważenie w ciągu):
Ważenie kolejnych składników w tym samym pojemniku;  
po naciśnięciu przycisku TARE waga wyzeruje się i do pojemnika  
można dokładać kolejne produkty.
- jednostki ważenia: g, kg, lb, oz (przełączanie przyciskiem UNIT)
- automatyczne wyłączanie: po 2 minutach
- ostrzeżenie o wyczerpaniu się baterii
DANE TECHNICZNE: 
Max. obciążenie: 5 kg
Dokładność: 1 g
Funkcje: TARE, wybór jednostek, automatyczne wyłączanie
Wymiary: 15,4 cm x 21,8 cm x 1,5 cm
Zasilanie: 1 × 3 V CR2032 (dostarczana z produktem)
WYMIANA BATERII: 
Wysuń pokrywę komory baterii pociągając za nią i unieś w górę. Wyjmij wyczerpaną baterię i włóż nową. Podczas wkładania 
baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (symbolem „+” do góry). Załóż pokrywę i zatrzaśnij.
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: 
Powierzchnię można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie wolno używać chemicznych ani wysoko ścieralnych środków czyszc-
zących. Po całkowitym wyschnięciu, wagę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Dokonując prawidło-
wej utylizacji odpadów, pomagasz zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegasz negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie. O więcej szczegółów zapytaj w lokalnych urzędach lub w najbliższym punkcie zbiórki odpadów. 
Zgodnie z przepisami krajowymi, w przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów, może zostać nałożona kara.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich 
recykling.
SERWIS:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w 
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywa-

jących się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 

użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem. 

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przed-
miotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.


