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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jest sucha aby nie poślizgnąć 

się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. 
3. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu 

w wodzie.
4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż 

wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana. 
6. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie 

należy kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
7. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
8. Wkładaj baterie według wskazań ( + i -)  znajdujących się w schowku 

na baterie.
9. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez 

dłuższy czas urządzenia.
10. Upewnij się, że baterie znajdują się  z dala od małych dzieci i nie mają 

one do nich dostępu.
11. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 
12. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
13. 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 wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
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WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NALEŻY dOKŁAdNIE PRZECZYTAć INSTRUKCjĘ OBSŁUGI I jEj PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TEChNICZNE
Model: BS201
Wyświetlacz: LCD
Bateria: 3x bateria 1,5V AAA
Maksymalne obciążenie [kg]: 180
Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg ; 0,2 lb ; 1/4 lb

OPIS URZĄdZENIA

1 - Wyświetlacz LCD
2 - Platforma
3 - Nóżki
4 - Podstawa

2 - Platforma

4 - Podstawa
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INSTALACjA I PIERWSZE URUChOMIENIE
1. Wyjmij wagę z opakowania. Wymagane baterie 3 x 1,5V AAA znajdują się na wyposażeniu urządzenia. 

Otwórz schowek na baterie i zamontuj baterie zgodnie ze znakami (+ i -). 
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność. 
3. Aby ustawić odpowiednią jednostkę wagi naciskaj przycisk „UNIT” na odwrocie wagi tak długo, aż 

odpowiednia jednostka pojawi się na wyświetlaczu.
4. Stań na wadze, urządzenie automatycznie się uruchomi i zważy masę ciała.
5. Poczekaj, aż wynik się ustabilizuje (2 mignięcia wyniku).
6. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

ZALECENIA:
1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się  na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich 

powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej 

porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

UWAGA! POdCZAS POMIARU WAGI, dOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCjĘ BŁĘdU POMIAROWEGO 
URZĄdZENIA.

 50 kg 100 kg 150 – 180 kg
  ±0.4 kg ±0.5 kg ±0.7 kg

CZYSZCZENIE
Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków 
chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Err” lub „_ _ _ _” oznacza to, że maksymalna masa 

została przekroczona.

ZMIANA BATERII
1. Obróć wagę. Otwórz schowek na baterie, zwalniając zacisk i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

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 naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCjI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
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c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 
producenta,

d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 
akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 
oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.


