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USER MANUAL - EN

SPECIFICATION
- LCD display 
- capacity: 40kg
- division: 20kg/5g, 40kg/10g
- unit: g, kg, oz, lb,
- tare function
- "Hold" function - blocking the measurement result
- calibration function
- automatic switch off
- overload indicator 
- low battery indicator 
- power: battery 1xCR2032

 INSTALL BATTERY

Remove the plastic strip placed under the battery compartment lid to activate the 

batteries. Put the lid back. 

POWER ON/OFF
Hold the scale upright. Press power on button. When the display shows 0.00, it is ready to 
use. The scale automatically shuts off a few seconds after you finish weighing. If you like 
to turn it off manually, press the „power on” button until the scale is off.

WEIGHING STEPS
1. Hang the goods at the belt.
2. Be careful not to touch the metal attachment underneath the scale since it may cause 
misleading weighing result.
3. When the weight is established the data will be locked and the LCD will display HOLD.
4. If you press the power button the data will be locked and you can add further goods. 
5. If the scale is overloaded, it will show „Err”. Remove the weight from the scale to avoid 
damaging the scale.

TARE FUNCTION
If you use a container, please hang the container at the belt, press the power on button to 
reset to 0.00 and then put the goods you want to weight into the container. This way you 
get the net weight of the goods.

WEIGHT UNIT EXCHANGE
Press the „power on” button until the LCD displays „8888” then press „power on” button to
choose unit: g, kg, oz or lb.  -    PL

NOTE
- Hold the handle when weighting. 
- Do not impact violently or press hard on the scale
- Use a soft cloth to wipe the scale. Do not use chemical detergent.
- When the display shows         , it is time to replace battery. If you are not going to use 
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the scale for a long time, please take out battery to avoid leaking and damaging the 
circuit.
- Do not disassemble the scale.
- Keep the scale away from babies and children to avoid danger of swallow the batteries 
and small components.  

INSTRUKCJA OBSŁUGI   -    PL

DANE TECHNICZNE
- wyświetlacz LCD
- waga maksymalna: 40kg
- dokładność: 20kg/5g, 40kg/10g
- jednostki miary: g, kg, oz, lb
- funkcja tary
- funkcja "Hold" - blokowanie wyniku pomiaru
- funkcja kalibracji
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przeładowania
- wskaźnik rozładowania baterii
- zasilanie: bateria 1xCR2032

INSTALACJA BATERII
Usuń plastikową taśmę umieszczoną pod pokrywą komory baterii, aby aktywować baterię. 
Załóż pokrywę z powrotem.

ON/OFF
Trzymaj wagę w pozycji pionowej. Naciśnij przycisk „ON/OFF”. Gdy na wyświetlaczu pojawi
się wartość 0.00, jest gotowa do użycia. Waga zostanie automatycznie wyłączona po kilku 
sekundach od zakończenia ważenia. Jeśli chcesz wyłączyć ręcznie, naciśnij przycisk 
"ON/OFF", aż waga zostanie wyłączona.

UŻYTKOWANIE
1. Zawieszaj towar na pasku.
2. Uważaj, aby nie dotknąć metalowej osłony pod maską, ponieważ może to powodować 
błąd wyniku ważenia.
3. Po ustaleniu wagi dane zostaną zablokowane, a wyświetlacz LCD wyświetli HOLD.
4. Po naciśnięciu przycisku zasilania dane zostaną zablokowane i można dodać kolejne 
towary.
5. Jeśli skala jest przeciążona, pokaże się "Err". Usuń ciężar z wagi, aby uniknąć 
uszkodzenia wagi.

TAROWANIE
Jeśli używasz pojemnika, należy zawiesić pojemnik na pasku, nacisnąć przycisk włączania, 
aby zresetować wartość do 0.00, a następnie umieścić towary, które chcesz włożyć do 
pojemnika. W ten sposób uzyskujesz wagę netto towaru.

ZMIANA JEDNOSTEK MIARY
Naciśnij przycisk "ON/OFF", aż na wyświetlaczu LCD pojawi się "8888", a następnie naciśnij
przycisk "ON/OFF", aby wybrać jedn.: g, kg, oz lub lb.B
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
- Trzymaj uchwyt podczas ważenia.
- Nie dotykaj gwałtownie ani nie naciskać na wagę
- Użyj miękkiej ściereczki, aby przetrzeć wagę. Nie używać detergentów chemicznych.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol           należy wymienić baterię. 
-Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie 
bawiły się urządzeniem
-Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji 
należy skontaktować  się z autoryzowanym punktem serwisowym
-Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w 
niniejszej instrukcji.
-Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub 
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
-Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
-Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
-Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
niewłaściwego używania urządzenia

WARUNKI GWARANCJI
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza 
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady 
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na 
terenie RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu 
serwisowego wraz z dowodem zakupu. Gwarancja  realizowana  jest w systemie  door-to-
door. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy zgłosić 
ten fakt przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej www.gotie.eu w 
zakładce SERWIS, gdzie znajduje się dalsza instrukcja postępowania w przypadku naprawy
gwarancyjnej. W przypadku braku dostępu do internetu, należy skontaktować się z naszym
biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 32 7202219 wew. 26. Termin naprawy, w 
przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego firmą kurierską lub za innym 
pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. 
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi. Gwarancją 
nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją 
jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz 
wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, 
w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Better Product Sp. z o.o.
Tel.: +48 32 7202219

serwis@betterproduct.pl
www.gotie.eu
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