
ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПІДЛОГОВІ 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

SCB-965



ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПІДЛОГОВІ 

-2-

Технічні характеристики:
Максимальна вага: 5-150 кг
Дискретність вимірювання: 0.05 кг
Оптимальний температурний діапазон: 10-35 0 С

Інструкція з експлуатації:
1. Джерело живлення:
Вставте 2х1.5В AAA батарейку у відсік для батарейок на зворотній 
стороні ваг.
Обрання бажаної одиниці вимірювання ваги (кілограми, фунти).

2. Зважування:
A. Торкніться поверхні ваг ногою та зачекайте трішки.
B. Як тільки ваги стабілізуються, на дисплеї з’явиться “0.0”. Встаньте 

на ваги рівно та не рухайтесь. Результат зважування засвітиться 
на дисплеї.

C. Вагу можна буде порівняти. Ваги будуть показувати останні 
попередні показники, поточні показники, а потім порівняльні 
показники між минулим зважуванням і теперішнім. Якщо вага 
зменшилась, на екрані з’явиться знак “-“.

D. Зійдіть з платформи. Результат зважування блимне 2 рази, після 
чого ваги автоматично вимкнуться.

3. Вимкнення:
Ваги вимкнуться автоматично після того, як протягом 10 секунд 
не буде відбуватися процес зважування.
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4. Важливі примітки:
• У разі незадовільної роботи ваг, спробуйте, будь ласка, замінити 

батарейку на нову. Іноді низький заряд батареї або несправна 
батарейка призводять до помилок у результатах зважування 
або інших помилок.

• У разі низького заряду батарейки, на дисплеї з’явиться попере-
джувальний значок Lo. Негайно замініть батарейку.

• Користуйтеся приладом лише на твердій, рівній та сухій по-
верхні.

• Розташовуйте ваги у місці, де не має впливу високих температур 
або високої вологості. Для очищення використовуйте вологу 
ганчірку та миючий засіб м’якої дії.

• Не можна ударяти або трясти виріб.
• Якщо ви маєте намір не використовувати прилад тривалий час, 

вийміть батарейку перед зберіганням.
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Technical specifications
Capacity: 5-150 kg
Graduation: 0.05 kg
Temperature function
Optimum temp range: 10-350

Operation Instructions:
1. Inserting batteries:
Insert 2 × 1.5V AAA battery into the battery compartment on the 
bottom side of the scales.
Selected the desired mode KG, LB.

2. Weighing:
A. Touch the weighing platform with your foot and wait a few 

moments.
B. Once the platform is stable, the LCD will read ”0.0”. Step onto the 

weighing platform and your weight will be displayed once you are 
standing still, then it will show you the weight of this time.

C. The weight will be compared, it will show the weight of last time, 
and the weight of this time, then show the compare weight 
between this time and last time. If your weight lost, the digital will 
be “-”.

D. Step off the platform and the reading will blink two times before 
the scales turn off automatically

3. Power off:
The power will shut down automatically after no operation is detected 
for about 10 seconds.
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4. Important notes:
• In case of malfunctioning of the scales, please try installing a new 

battery, sometimes a low battery or defective battery may cause 
inaccurate readings or other errors.

• When the battery runs very low, the warning logo will appear on 
the display. When this happens, be sure to replace the battery on 
the bottoms side of the scale immediately.

• Use the unit on hard, flat, dry and secure surface only.
• Place the unit in an area free from high temperatures or high 

humidity. To clean, use dampened cloth and mild detergent.
• Avoid excessive impact or vibration to the unit.
• If you do not intend to use the unit for a longer period of time, 

remove the battery before storage.
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Умови гарантії побутової технікі ARDESTO:
Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців 
з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил 
експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.
Термін служби виробу 3 роки. Дата виробництва вказана на виробі.
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно 
вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов’я-
зань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. 
Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чіт-
ко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, 
чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель 
та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гаран-
тійному талоні. При порушенні цих умов, а також у випадку, коли 
дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, 
гарантійний талон визнається недійсним. Налаштування та установ-
ка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що 
додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, 
так і фахівцями сервісного центру відповідного профілю і фірм-про-
давців (на платній основі). При цьому особа (організація), що 
встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість 
установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важли-
вість правильної установки виробу як для його надійної роботи, 
так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного 
обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести 
всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. У разі 
виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з 
вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний 
ремонт при пред’явленні правильно заповненого гарантійного 
талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної 
майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій спожи-
вача через провину виробника провадиться відповідно до закону 
України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті 
термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.
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Назва

Місце для 
печатки 

торговельної 
організації

Цим надаю згоду на доведення до мене інформації 
про продукцію за допомогою засобів дистанційного 
зв’язку, зокрема, мережі Інтернет. З умовами гарантій-
ного обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Продукт отримано в робочому стані, без пошкоджень та в 
повному комплекті.

Серійний номер

Дата продажу

Продавець

Підпис клієнта

Термін гарантійного обслуговування
складає          місяців
з дня продажу.

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Талон №1

  Дата звернення 

  Причина

  Дата виконання

  Продавець

Шановний покупцю!
Дякуємо вам за придбання продукції ARDESTO і висловлюємо впевне-
ність, що її використання принесе вам лише задоволення. Гарантійний 
термін починається з дати придбання цього продукту першим кінцевим 
споживачем. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності 
належним чином заповненого гарантійного талону з печаткою та підпи-
сом продавця, в якому чітко вказано серійний номер і модель продукту, 
найменування та адресу продавця.




