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USER MANUAL - EN

SPECIFICATION

• LCD display with backlight

• panel with Soft-touch buttons

• stainless steel platform

• capacity: 5000g

• division: 1g

• unit: g, fl.oz, lb:oz, ml 

• Tare function

• automatic switch off

• overload indicator 

• low battery indicator 

• power: batteries 3xAAA (included) 

ABOUT BUTTONS

UNIT: Switches between units of measurement (g / lb oz / fl oz / ml).

ON/TARE: Powers on and powers off the unit. Activates Tare function. 
(See pic. 1)

OPERATION

1. Insert 3 AAA batteries into the battery holder on the back of the 
scale. 

2. (See pic. 2)
3. Place scale on hard, level surface such as a table or countertop.
4. Press the ON/TARE button to turn the scale on. Wait until LCD 

screen shows ‘Og’ before using. (See pic. 3)
5. To change the units of measurement press the 'UNIT’ button and 

cycle through until you find the unit you want. (See pic. 4)
6. Place your container or product on the scale. The weight will be 
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shown on the screen. (See pic 5)
7. Use the ‘TARE' function to cllear the weight of the item on the 

scale. This is usefuI when you want to measure the weight of a 
product but not the weight of the container holding the product. 
First place the container on the scale, then press the 'TARE’ 
button, the LCD will revert to Og, place your product in your 
container and the scale will measure only the added weight of the 
product. (See pic. 6)

8. You can use the TARE function several times in order to weigh 
additional product separately — great for adding ingredients to a 
mixing bowl! (See pic. 7)

9. To turn off the scale when you’re finished measuring just press the
ON/TARE button when the screen shows Og. The scale will 
automatically turn off after a few seconds when not in use. 

CAUTION

• When 'Lo' appears on the screen please change the battery. 
(See pic. 8)

• If 'EEEE’ appears on the screen this indicates an overload. Remove
all items from the scale and allow it to reset before trying again. 
(See pic. 9)

ATTENTION
• Place scale on hard level surface and make sure it is steady before using.

• To clean simply wipe with a damp cloth.
The Kitchen Scale is a precision measuring device,do not drop or knock the unit.

• Do not disassemble.

• The Kitchen Scale is intended for home use only and is not designed for the constant 
use of a professional kitchen.

• If the Kitchen Scale malfunctions please check the battery and change if necessary. 

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE
WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. At the end of its working life, the product must not be 
disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated 
waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household 

appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving 
from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant
savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances 
separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI   -    PL

DANE TECHNICZNE

• panel dotykowy typu Soft-touch
• platforma wykonana ze stali nierdzewnej
• waga maksymalna: 5000g
• dokładność: 1g
• jednostki miary: g, fl.oz, lb:oz, ml
• funkcja tary
• automatyczne wyłączenie
• wskaźnik przeładowania
• wskaźnik rozładowania baterii
• zasilanie: baterie 3xAAA (w zestawie) 

OPIS PRZYCISKÓW

UNIT: Przełącza między jednostkami miary (g / lb oz / fl oz / ml).
ON / TARE: Powoduje włączenie i wyłączenie urządzenia. Aktywuje 
funkcję Tare. (Patrz rys. 1)

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Włóż 3 baterie AAA do wyznaczonego miejsca z tyłu wagi. (Patrz 
rys. 2)

2. Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub 
blat.

3. Naciśnij przycisk ON / TARE, aby włączyć wagę. Poczekaj, aż na 
wyświetlaczu LCD pojawi się napis "Og" przed użyciem. (Patrz 
rys. 3)

4. Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij przycisk "UNIT" i przejdź do 
momentu znalezienia odpowiedniej miary. (Patrz rys. 4)

5. Umieść pojemnik lub produkt na skali. Masa zostanie wyświetlona 
na ekranie. (Patrz pic 5)

6. Użyj funkcji 'TARE', aby zapisać wagę elementu na skali. Jest to 
użyteczne, gdy chcesz zmierzyć wagę produktu, ale nie ciężar 
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pojemnika na produkt. Najpierw umieść pojemnik na skali, a 
następnie naciśnij przycisk 'TARE', wyświetlacz LCD powróci do 
zerowej wagi, umieść swój produkt w pojemniku, a waga zmierzy 
tylko dodaną masę produktu. (Patrz rys. 6)

7. Możesz kilkakrotnie użyć funkcji TARE w celu oddzielenia różnych 
produktów – jest to idealna funkcja do dodawania składników do 
pojemnika (Patrz rys. 7)

8. Aby wyłączyć wagę po zakończeniu pomiaru, naciśnij przycisk ON /
TARE, gdy na ekranie pojawi się napis Og. Waga zostanie 
automatycznie wyłączona po kilku sekundach, gdy nie jest 
używana.

OSTRZEŻENIE

• Gdy na ekranie pojawi się "Lo", zmień baterię. (Patrz rys. 8)        
Poddaj baterie odpowiedniej segregacji.

• Jeśli na ekranie pojawi się "EEEE" oznacza to przeciążenie. Usuń 
wszystkie elementy z wagi i pozwól  się jej zresetować zanim 
próbujesz ponownie. (Patrz rys. 9)

UWAGA

• Umieść wagę na twardej powierzchni.
• Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki.
• Waga kuchenna to precyzyjne urządzenie pomiarowe, nie narażaj 

jej na wstrząsy oraz uszkodzenia zewnętrzne.
• Nie demontuj urządzenia.
• Waga kuchenna jest przeznaczona wyłącznie do użytku 

domowego.
• Jeśli waga kuchenna działa nieprawidłowo, sprawdź baterię i w 

razie potrzeby wymień na nową.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
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umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby 
dzieci nie bawiły się urządzeniem

2. Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego 
uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować  się z 
autoryzowanym punktem serwisowym

3. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

4. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części 
zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża 
bezpieczeństwu użytkowania

5. Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
6. Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
7. 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,
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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.

Usuwanie  wyeksploatowanych  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu,  który  zajmuje  się  zbieraniem  i  recyklingiem  urządzeń  elektrycznych  
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom  dla  środowiska  naturalnego  i  zdrowia  ludzkiego,  których  przyczyną
mogłoby  być  niewłaściwe  usuwanie  produktu.  Recykling  materiałów  pomaga  
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą  usługi 
oczyszczania  lub  sklepem, w którym produkt został kupiony.

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

serwis@betterproduct.pl

www.gotie.eu
7

mailto:serwis@betterproduct.pl

