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WAŻNE INFORMACJE

Dziękujemy za  zakup  produktu  firmy Soehnle  Professional.  Niniejszy  produkt  został  stworzony z  wykorzystaniem 
najnowszych technologii tak, aby był łatwy w obsłudze.

W  przypadku  dodatkowych  pytań  dotyczących  produktu  lub  błędów  nieopisanych  w  niniejszej  instrukcji  należy 
skontaktować się z serwisem firmy Soehnle Professional lub odwiedzić stronę www.soehnle-professional.com. 

Przeznaczenie

Waga dziecięca Soehnle Professional przeznaczona jest do ważenia niemowląt i małych dzieci. Spełnia wymagania 
dyrektyw 2004/108/EC oraz 2006/95/EC.

Środki bezpieczeństwa

Przed  użyciem  należy  zapoznać  się  z  instrukcją  obsługi,  w  której  zawarte  są  informacje  dotyczące  instalacji,  
poprawnego użytkowania oraz konserwacji produktu.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności,  jeśli  wskazówki  zawarte  w  instrukcji  nie  są  przestrzegane.   Waga 
przeznaczona jest do użytku domowego. Spełnia wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej. Nie wolno 
przekraczać  maksymalnego  obciążenia  wagi.  W  razie  pojawienia  się  problemów  należy  skontaktować  się  z  
przedstawicielem regionalnym Soehnle Professional.

Czyszczenie 

Do czyszczenia wagi wystarczy wilgotna ściereczka i dostępne środki czyszczące.

Nie używaj ściernych środków czyszczących, aby nie zarysować powierzchni wagi.

Konserwacja

Kontrola techniczna dokładności pomiaru została przeprowadzona przez producenta. Waga nie wymaga regularnej 
konserwacji.  Jednakże,  zaleca się  regularne sprawdzanie  dokładności  pomiarów.  Częstotliwość kontroli  zależy od 
użycia i stanu technicznego wagi. Jeśli zauważysz jakiekolwiek rozbieżności w pomiarach (15 kg > 50g), skontaktuj się 
z  przedstawicielem regionalnym.  Naprawy mogą być  wykonywane  jedynie  przez  autoryzowany serwis  z  użyciem 
oryginalnych części zapasowych.

Uwaga

Niniejsze  urządzenie  nie  powoduje  zakłóceń,  zgodnie  z  Dyrektywą  2004/108/EC.  Jednak,  w  przypadku  silnego 
oddziaływania  pola  elektrostatycznego  lub  elektromagnetycznego,  np.  gdy  w  pobliżu  działa  radio  lub  telefon 
komórkowy,  wyświetlone  wartości  mogą  być  zafałszowane.  Po  wyłączeniu  źródła  zakłóceń,  zaleca  się  ponowne 
uruchomienie wagi i użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

Waga jest urządzeniem pomiarowym. Przeciągi, wibracje, nagłe zmiany temperatury i bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych może wpłynąć na prawidłową pracę wagi. Waga jest urządzeniem o klasie ochrony IP 54. Wagę należy 
chronić przed wysokim poziomem wilgotności, parą, agresywnymi substancjami oraz silnym zabrudzeniem.

Gwarancja

W przypadku wad materiału firma Soehnle Professional naprawi lub wymieni wadliwy produkt. Wymienione części stają 
się własnością firmy Soehnle Professional. Jeśli wymiana lub naprawa nie są zadowalające, stosuje się odpowiednie 
przepisy  prawne.  Okres  gwarancyjny  wynosi  2  lata  od  daty  zakupu.  Należy  zachować  fakturę.  W  przypadku 
nieprawidłowego  działania  wagi  należy  skontaktować  się  z  przedstawicielem  regionalnym  lub  serwisem  Soehnle 
Professional.

Gwarancja  traci  ważność  w przypadku  uszkodzeń spowodowanych:  nieprawidłowym przechowywaniem i  użyciem 
wagi,  niewłaściwą  instalacją  lub  uruchomieniem  wagi  przez  użytkownika,  naturalnemu  zużyciu  produktu, 
wprowadzaniem modyfikacji i zmian, obsłudze niezgodnej z instrukcją, zbyt dużemu obciążeniu wagi, oddziaływaniu 
chemicznemu, elektrochemicznemu i elektrycznemu, zmianami wilgotności i innych warunków atmosferycznych. 

Należy zachować oryginalne opakowanie w razie konieczności odesłania wagi.

Utylizacja
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Wagę  należy  zutylizować  zgodnie  z  lokalnymi  przepisami.  Ponieważ  waga  zawiera  baterię,  nie  wolno 
zutylizować jej wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Kiedy waga nie nadaje się już do użycia, 
skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym, aby dowiedzieć się więcej na temat utylizacji wagi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

URUCHAMIANIE WAGI 8320

WAŻENIE I TAROWANIE
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UWAGA

USUWANIE BŁĘDÓW

KALIBRACJA

Waga została skalibrowana dla szerokości geograficznej Niemiec. Jeśli używana będzie na innej szerokości 
geograficznej, może być skalibrowana ręcznie przez użytkownika.

1. Włącz wagę, naciśnij i przytrzymaj przycisk „kg/lb”, jednocześnie naciskając i przytrzymując 
przycisk               . Przytrzymaj oba przyciski przez ok. 5 sekund aż wyświetli się „CCC”. Puść przyciski.   

2. Naciśnij przycisk                 dwa razy: wyświetli się „2 CCC”. 

3. Naciśnij przycisk „kg/lb” dwa razy: wyświetli się „CAL”.

4. Naciśnij przycisk              . Wyświetli się „500”. Połóż odważnik o wadze 5 kg na wadze i odczekaj 2 
sekundy.

5. Naciśnij ponownie  przycisk              . Wyświetli się „1000”. Połóż kolejny odważnik o wadze 5 kg i 
odczekaj 2 sekundy.

6. Naciśnij ponownie przycisk               . Wyświetli się wartość „10.00 kg”. Kalibracja została zakończona.
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Kartagwarancyjna
 Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub  

produkcji.
 W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 

 Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających 
naturalnemu zużyciu. 

 Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
 Koszty transportu pokrywa użytkownik.
 Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych 

nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
 Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 

bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
 Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do 

karty gwarancyjnej.
 Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem jest  jednoznaczne  z  utratą 

gwarancji.

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS 
SPRZEDAJĄCEGO

Producent: 

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12

DE-71522 Backnang

Dystrybutor w Polsce:

Novamed Sp. z o.o.

Traktorowa 143

91-203 Łódź

www.novamed.p l

Data utworzenia instrukcji: 01.04.2013  
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