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Precyzyjna waga Marsden

Cechy:

Duża platforma: 16” x 28” Czytelny wyświetlacz

Maksymalne obciążenie: 102 kg Minimalne obciążenie: 0.65g

Wskaźnik słabej baterii „Lo” Wskaźnik przeciążenia „Err”

Funkcja TARE Funkcja HOLD

Jednostki pomiaru kg lub lb Dokładność: 50g

Zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (nie 
dołączone)

Przygotowanie:

1. Instalacja baterii: Otwórz przegródkę na baterie znajdującą się na spodzie wagi. Włóż dwie 
baterie alkaliczne AAA, zgodnie z polaryzacją.

2. Ustaw wagę na płaskiej, równej i twardej powierzchni tak, aby wszystkie cztery 
czujniki/nóżki dotykają podłoża. Nie używać wagi, jeśli chwieje się lub kołysze; należy 
znaleźć płaską, równą powierzchnię. Nie używać wagi na dywanie lub miękkich 
powierzchniach. Nie zostawiać zwierząt na wadze bez opieki.

3. Naciśnij przycisk ON/OFF; na wyświetlaczu pojawi się 00.

4. Aby zmienić jednostkę pomiaru, naciśnij przycisk UNIT i wybierz odpowiednią jednostkę 
lb./OZ lub Kg.

Ważenie:

1. Naciśnij przycisk ON/OFF. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0, połóż zwierzę na wadze. 
Wynik zostanie wyświetlony. Naciśnij przycisk HOLD, aby zapisać wynik. W trakcie 
wykonywania pomiaru cyfry na wyświetlaczu migają kilka razy, a wynik wyświetlony jest 
przez 4 sekundy.

Funkcja TARE:

1. Funkcja TARE pozwala umieścić na wadze przedmioty takie, jak np. klatka, i wykonać 
pomiar wagi samego zwierzęcia.

2. Połóż przedmiot na wadze, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF.  Waga uwzględni dodane 
obciążenie i wyświetli 0:0. Połóż zwierzę na wadze; obliczona i wyświetlona zostanie tylko 
waga zwierzęcia. 

Konserwacja:

1. Używać i przechowywać w suchym miejscu. Nie zostawiać obciążenia na wadze.

2. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur i/lub dużej wilgotności. Najlepsza 
temperatura pracy mieści się w zakresie 18-30°C.

3. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 102kg.

4. Platformę wagi czyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha. Uważać, aby 
woda ani wilgoć nie dostała się do środka wagi. Waga nie jest wodoodporna.
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Uwaga: Nie zostawiać zwierząt na wadze bez opieki.

Utylizacja: Wagę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużyte baterie należy 
oddać do właściwego punktu zbiórki.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ RoHS

Dyrektywa Unijna 2002/95/EC ogranicza stosowanie 6 substancji wymienionych poniżej w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.

• Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnej z wymienionych substancji w stężeniu i zastosowaniu zakazanym 
przez dyrektywę;

• Elementy urządzenia są przystosowane do lutowania bezołowiowego, czyli odporne na wyższą temperaturę 
lutowania. 

Maksymalne dopuszczone stężenie w materiale jednorodnym dla niebezpiecznych substancji (wg wagi):

Substancja Stężenie

Ołów 0.1%

Rtęć 0.1%

Polibromowy difenyl (PBB) 0.1%

Polibromowy eter fenylowy (PBDE) 0.1%

Sześciowartościowy chrom 0.1%

Kadm 0.01%

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z NORMAMI

Deklarowana zgodność z normami zharmonizowanymi:

EN 55014-1/EN 55014-2

Dyrektywa 2011/65/EU 

Dyrektywa 2002/96/EC 
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