
Instrukcja obsługi wagPRO 

H1000P 



Specyfikacja: 

• Materiał wykonania:  stal  

• Maksymalne obciążenie nominalne: 500 kg 

• Maksymalne dopuszczalne obciążenie:   100% obciążenia nominalnego 

• Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa: 120% obciążenia nominalnego 

• Dodatkowe funkcje: wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jed-
nostek 

• Dostępne jednostki wagi: kg, lb 

• Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe  

• Wyświetlacz: cyfrowy, LCD 

• Podświetlenie: niebieskie 

• Temperatura pracy :  - 10- 40°C  

• Wilgotność pracy: do 90% przy temp. 20 °C  

• Waga urządzenia: 1,28 kg 

 

 



 

1. W celu włączenia wagi należy przytrzymać przycisk             przez 3 sekundy.  

 

2. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się inna wartość niż 0.0, należy nacisnąć przycisk  

w celu wytarowania urządzenia. 

 

3. Urządzenie daje możliwość zatrzymania ekranu z aktualnie wyświetlaną wagą.  

W tym celu należy użyć przycisku              a na dole ekranu pojawi się litera  H. 

 

4. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD UNIT spowoduje odblokowanie ekranu.  

 

5. Przytrzymanie klawisza               przez 1 sekundę pozwala zmienić aktualną jed-
nostkę. 

 

Gdy na ekranie widoczne jest oznaczenie KG, ustawione są kilogramy. W momencie 
gdy na ekranie pojawia się oznaczenie LB, ustawioną jednostkę stanowią funty. 

 

Wskaźniki 

 

S - informuje o stabilnej wadze produktu 

Z - informuje o wadze o wartości wynoszącej 0 

T - informuje o wytarowaniu urządzenia 

H - informuje o zablokowanym ekranie z aktualną wartością 

LB - informuje o jednostce ustawionej na funty 

KG - informuje o jednostce ustawionej na kilogramy 

 

 

 

 

 

 



Obsługa za pomocą pilota 

 

Za pomocą pilota dołączonego do zestawu można w wygodny sposób obsługiwać 
wagę z odległości.  

 

Klawisz A - służy do wyłączenia urządzenia 

Klawisz B - krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie ekranu z aktualną wartością 
ważonego produktu. Naciśnięcie przez 3 sekundy pozwala na zmianę jednostki. 

Klawisz C - tarowanie wagi 

Klawisz D - zmiana trybu podświetlenia. Możliwe jest ustawienie automatycznego 
wyłączenia podświetlenia po kilku sekundach (d — AUT), całkowite wyłączenie 
podświetlenia (d — OFF) oraz włączenie podświetlenia przez cały czas (d — ON). 


