
Електронни везни Microlife модел WS 50 

 

Внимателно прочете тази инструкция преди упот-

ребата на уреда. 

Правила за употреба 

Поставете везните върху равна, твърда повърхност. Мек 

и неравен под (например килими, линолеум) може да до-

веде до нестабилни показатели на вашето тегло.  

Стойте неподвижно по време на измерване на вашето 

тегло. 

Повърхността на везните може да бъде хлъзгава в мокър 

вид. 

Как се поставя батерията 
Тези везни работят с една сменяща се литиева батерия. 

Когато батерията е изтощена на дисплея се появява «LO» 
1 или символът за батерия. Поставете нова батерия в от-

делението за батерии 5 с положителния полюс нагоре. 

Превключвател кг / фунт 
Намиращият се на долната страна на везните превключва-

тел 6 позволява да се избира единицата за измерване на 

теглото: kg (кг), lb (фунт) . Изборът на желаната единица 

за измерване се осъществява единствено в момента, когато 

везните са включени и се появява тегло «0.0». 

Измерване на теглото 
1. С цел получаване точни показатели, поставете везните 

на устойчив равен под. Включете везните, като твърдо 

стъпите с крака, за да се активизира датчика. 

2. Изчакайте няколко секунди, и когато на дисплея се поя-

ви 

«0.0» 2, везните са готови за употреба. 

3. Стъпете на везните и почакайте, не се движете; след 

няколко секунди на дисплея ще се покаже вашето тегло 3. 

Не се опирайте по време на измерване, тъй като това мо-

же да окаже влияние върху резултата. 

4. Слезте от везните и на дисплея в продължение на ня-

колко секунди ще се съхрани индикацията на вашето тег-

ло, след което везните автоматично ще се изключат. 

5. Ако се появи знак «ERR» 4 това означава, че по време 

на измерването е станала грешка. Започнете процедурата 

отначало. 

Техника на безопасност и защита 
Уредът може да се използва единствено в целите, 

описани в тази инструкция. Производителят не 

носи отговорност за повреди, предизвикани от 

неправилно използване. 

В състава на уреда влизат чувствителни компоненти, 

изискващи внимание по време на употреба. Запознайте се 

с условията на съхраняване и експлоатация, описани в 

раздела „Технически характеристики”! 

Пазете уреда от вода и влажност; екстремални темпера-

тури; удари и падания; замърсявания и прах; директни 

слънчеви лъчи.  

Не използвайте уреда, ако Ви се струва, че той е повре-

ден или, ако сте забелязали нещо необичайно. 

Никога не отваряйте уреда. 

Ако уредът не се използва продължително време изва-

дете от него батерията. 

Прочетете по-нататъшните указания за безопасност в 

отделните раздели на това ръководство. 

Децата не трябва да използват уреда без надзор, 

тъй като някои негови дребни части могат да 

бъдат погълнати.  

Грижа за уреда 
За почистване на уреда използвайте единствено 

суха и мека тъкан.  

Утилизация 
Батериите и електронните уреди трябва да се ути-

лизират в съответствие с приетите норми и да не се изх-

върлят заедно с битовите отпадъци.  

Гаранция 
Уредът има гаранция 2 години от датата на закупуване. 

Гаранцията е действителна единствено при наличие на 

попълнена гаранционна карта и касов чек. Гаранцията 

покрива само уреда, не покрива батерията. Отварянето 

или промяната на уреда водят до загуба на гаранцията. 

Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от непра-

вилна употреба, протекли батерии, нещастни случаи или 

неизпълнение на инструкциите по експлоатация.  Адресът 

на представителя на Микролайф  е посочен в гаранцион-

ната карта. 

5. Технически характеристики 
• Максимално тегло: 150 кг / 330 фунта 

• Стъпка: 0.1 кг / 0.2 фунта 

• Една литиева батерия 3 В, CR 2032 

• Прецизност: +/- 0.1 кг / 0.2 фунта 

Правото на технически промени е запазено. 

 

5 Отделение за батери-

ите 

6 Превключвател кг / 

фунт  

Дисплей 

1 Индикатор за изто-

щени батерии 

2 Зануляване 

3 Резултат от измерва-

нето на теглото 

4 Грешка 


