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Szanowny Kliencie!

Zakupiony wysokiej jakości produkt marki ADE łączy w sobie 
inteligentne funkcje z wyjątkową stylistyką. Ta waga osobowa 
umożliwia sprawdzanie i kontrolowanie wagi ciała. Wieloletnie 
doświadczenie marki ADE gwarantuje wysoki standard techniczny 
oraz sprawdzoną jakość.
Życzymy wiele radości podczas ważenia i sukcesów w osiąganiu 
zamierzonej wagi!
Zespół ADE 

Informacje ogólne

O instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji 
artykułu. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego 
wykorzystania. Jeżeli produkt będzie przekazywany innej osobie, należy 
przekazać również tę instrukcję.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie produktu.

Objaśnienie znaków

Ten symbol w połączeniu ze słowem NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed 
poważnymi obrażeniami ciała. 

Ten symbol w połączeniu ze słowem OSTRZEŻENIE ostrzega przed 
obrażeniami ciała średniego i lekkiego stopnia.

Ten symbol w połączeniu ze słowem WSKAZÓWKA ostrzega przed stratami 
materialnymi.

Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i ogólne wskazówki.
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Użycie zgodne z przeznaczeniem
Waga osobowa służy do ważenia ludzi i przeznaczona jest do prywatnego użytku. Nie 
jest przeznaczona do stosowania w klinikach, praktykach lekarskich itd.
Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 180 kg.

Bezpieczeństwo
 � Ten produkt może być używany przez dzieci w wielu do lat 

8 oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, 
sensorycznymi lub umysłowymi, bądź którym brakuje 
doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub 
przeszły przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania 
produktu i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.

 � Dzieci nie mogą bawić się produktem.
 � Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia, chyba że 

mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.
 � Baterie mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Dlatego należy 

trzymać baterie poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku 
połknięcia baterii lub gdy trafi ona do organizmu w inny 
sposób, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.  
W przeciwnym razie w ciągu 2 godzin może dojść do ciężkich 
obrażeń wewnętrznych, które mogą prowadzić do śmierci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci
 � Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci. Połknięcie grozi 

uduszeniem. Zwracać uwagę na to, aby torby opakowaniowej nie nakładano na 
głowę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru/obrażeń i/lub wybuchu
 � Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Baterie 

proszę wymieniać na egzemplarz tylko tego samego typu lub równoważny. 
Przestrzegać „Dane techniczne”.

 � Baterii nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, rozkładać na części, 
wrzucać w ogień lub powodować ich zwarcia. W przeciwnym razie występuje 
podwyższone niebezpieczeństwo wybuchu i wycieku, poza tym mogą ulatniać się 
gazy!
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 � Unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką. W razie kontaktu z elektrolitem 
należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsca dużą ilością czystej wody  
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała
 � Nie stawać z jednej strony na zewnętrzną krawędź wagi. Niebezpieczeństwo 

przewrócenia!
 � Nie stawać mokrymi stopami na wagę i nie wchodzić na nią, jeżeli powierzchnia 

jest mokra. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!

OSTROŻNIE – straty materialne
 � Ustawiać wagę na stabilnym, równym podłożu.
 � Nie przeciążać wagi. Przestrzegać „Dane techniczne”. Na wadze stawać tylko w celu 

ważenia. 
 � Chronić wagę przed silnymi uderzeniami i wstrząsami. 
 � Wyjąć baterie z artykułu po ich zużyciu lub kiedy artykuł już nie będzie używany.  

W ten sposób unika się uszkodzeń, jakie mogą powstać na skutek wycieku.
 � Podczas wkładania i wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową 

biegunowość (+/-). 
 � Nie narażać baterii na oddziaływanie skrajnych warunków poprzez np. układanie 

ich na grzejnikach lub bezpośrednio w miejscach nasłonecznionych. Podwyższone 
niebezpieczeństwo wycieku!

 � W razie potrzeby przed włożeniem należy wyczyścić styki baterii i urządzenia.
 � Nie modyfikować produktu. Naprawy zlecać tylko specjalistom. Nieprawidłowo 

wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
 � Nie ustawiać wagi w pobliżu urządzeń, które mogą emitować promieniowanie 

elektromagnetyczne, np. telefonów komórkowych, urządzeń radiowych itp. Może 
to spowodować nieprawidłowe wskazania na wyświetlaczu lub niewłaściwe 
działanie.

 � Na spodzie wagi znajdują się nóżki. Ponieważ powierzchnie podłóg wykonane są  
z najróżniejszych materiałów i można je czyścić różnymi środkami 
pielęgnacyjnymi, nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka, że niektóre z tych 
materiałów będą zawierać substancje , które niszczą i rozmiękczają nóżki. W razie 
potrzeby pod wagę należy położyć podkładkę antypoślizgową.
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W skrócie

1 Przycisk UNIT (spód): Zmiana jednostki miary

2 Komora baterii (spód)

3 Wyświetlacz

4 Powierzchnia ważenia

Zawartość dostawy
 � Waga łazienkowa 
 � Typ bateria CR2032, 3 V 
 � Instrukcja obsługi

1 2

3

4
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Uruchomienie

Wkładanie/wymiana baterii
Do użytkowania potrzebna jest jedna bateria typu CR2032, 3 V (znajduje się w zakresie 
dostawy). Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia.

1. Zdjąć pokrywę komory baterii.
2. Dosunąć baterię do sprężyn stykowych pod dużą, kanciastą płytką mocującą, 

a następnie docisnąć do dołu. Bateria zatrzaśnie się na przeciwległych noskach 
mocujących i mocno zablokuje się w uchwycie.
Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Biegun dodatni (+) powinien być 
umieszczony ku górze. 

3. Ponownie założyć pokrywę komory na baterie. Pokrywa komory baterii musi się 
bezpiecznie zatrzasnąć.

Informacje dotyczące wymiany baterii: 
 � Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat „Lo” lub nie będzie się nic wyświetlać. 
 � Używać tylko typu baterii podanego w rozdziale „Dane techniczne”.
 � Utylizować stare baterie w sposób ekologiczny, patrz „Utylizacja”.
 � Skalibrować wagę, patrz „Ustawienia wagi”.

Wybór jednostki miary
W momencie dostawy jednostka miary jest standardowo ustawiona na „kg”. Wynik 
pomiaru można jednak wyświetlić również w angielskich jednostkach miary „lb” (funty). 

 − Nacisnąć przycisk UNIT z tyłu wagi.
Obserwować wskazania na wyświetlaczu. 

Ustawianie wagi
1. Ustawić wagę na równej, stabilnej i suchej powierzchni. Nie ustawiać wagi na 

dywanie. 
2. Jednorazowo wejść na chwilę na wagę, aby przeprowadzić kalibrację. Pojawienie się 

na wyświetlaczu „0.0” wskazuje na zakończenie kalibracji.
Kalibracja musi nastąpić po każdej wymianie baterii.
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Ważenie
OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

 − Nie stawać mokrymi stopami na wagę i nie wchodzić na nią, jeżeli 
powierzchnia jest mokra. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! 

 − Stanąć na wadze. Stać spokojnie i nie przytrzymywać się. 
Waga włączy się i krótko później zacznie migać wskazanie na wyświetlaczu: 
Zmierzony ciężar jest wyświetlany w ustawionej jednostce miary. 
Kilka sekund po zejściu z powierzchni wagi wyłączy się ona automatycznie.

 � Ciężar wyświetla się do ok. 10 sekund po zejściu z wagi. Po stanięciu 
z niewielką siłą na powierzchni ważenia, na wyświetlaczu pojawi się 
„0.0” i będzie można ponownie wykonać ważenie.

 � W miarę możliwości należy się ważyć bez ubrania. 
 � Próbować wykonywać ważenie zawsze o tej samej porze w stałych 

warunkach, aby uzyskać porównywalne wartości.

Resetowanie wagi
Zresetować wagę do ustawień fabrycznych, jeżeli na wyświetlaczu pojawiają się 
nietypowe lub ewidentnie nieprawidłowe wartości.

1. Wyjąć baterie z komory baterii i chwilę poczekać.
2. Ponownie włożyć baterie. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość 

baterii (+/-). Biegun dodatni (+) powinien być umieszczony ku górze.
Po włączeniu można ponownie ważyć się w normalny sposób.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA dotycząca strat materialnych
 − Nie zanurzać wagi w wodzie ani w innych płynach.
 − Do czyszczenia wagi nigdy nie używać twardych, zarysowujących lub 

trących środków czyszczących itp. Może dojść bowiem do zarysowań 
powierzchni. 

 − W razie potrzeby przetrzeć wagę lekko zwilżoną miękką ściereczką. 
 − Powierzchnię wagi należy dezynfekować od czasu do czasu odpowiednim 

środkiem dezynfekcyjnym (dostępnym w specjalistycznych sklepach lub  
w drogeriach). 
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Usterka/środek zaradczy

Usterka Możliwa przyczyna

Brak działania  � Baterie wyczerpane lub włożone 
nieprawidłowo?

Waga wskazuje ewidentnie 
nieprawidłowe wyniki ważenia

 � Czy waga jest ustawiona na stabilnym, 
równym podłożu?

 � Czy w pobliżu wagi znajduje się urządzenie, 
które może emitować zakłócenia 
elektromagnetyczne?

 � Wyjąć baterie z wagi i odczekać chwilę. 
Ponownie włożyć baterie. 

Na wyświetlaczu pojawi się „Err”  � Przekroczone maksymalne obciążenie wagi 
180 kg.

Na wyświetlaczu pojawi się „Lo”  � Bateria jest wyczerpania, patrz „Wkładanie/
wymiana baterii”.

Na wyświetlaczu ukazuje się 
komunikat „C”

 � Wystąpił błąd. Wyjść z powierzchni ważenia 
i powtórzyć proces ważenia.

Dane techniczne
Model: Waga osobowa BE 1722 „Ylvie”
Bateria: 1x CR2032/3 V 
Prąd znamionowy: 2,5 mA
Zakres pomiarowy: maks. 180 kg 
Odchyłka: 1 % +/- 100g
Podziałka wyświetlania: 100 g
Waga: ok. 1,5 kg
Wymiary wagi: ok. 300 x 300 x 6 mm 
Dystrybutor:
(nie adres serwisu)

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane.
Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w wyglądzie i zmiany techniczne.
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Deklaracja zgodności
Waagen-Schmitt GmbH oświadcza niniejszym, że elektroniczna waga osobowa  
BE 1722 jest zgodna z dyrektywami 2014/30/UE i 2011/65/UE.
Deklaracja traci swą ważność, jeśli w wadze zostaną wykonane jakikolwiek zmiany, 
które nie zostały z nami omówione.

Hamburg, październik 2018
Waagen-Schmitt GmbH 

Gwarancja
Firma Waagen-Schmitt GmbH gwarantuje przez 2 lata od daty zakupu bezpłatne 
usuwanie braków z tytułu błędów materiałowych lub produkcyjnych w drodze 
naprawy lub wymiany.
W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o podanie sprzedawcy artykułu wraz  
z dowodem zakupu (podając również powód reklamacji). 
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Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego rodzajem. Tektura i karton 
powinny trafić do pojemnika na papier, folia do pojemnika na surowce 
wtórne.

Utylizacja produktu
Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami 
domowymi
Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do 
odpowiedniej utylizacji. Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu 
zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy zanieczyszczenie 
środowiska. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki 
odpadów elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zakładu utylizacji lub 
administracji gminy.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami 
domowymi
Wszystkie baterie i akumulatory należy oddawać do punktu zbiórki  
w gminie, dzielnicy lub sklepie. W ten sposób baterie i akumulatory 
mogą trafić do ekologicznej utylizacji.




