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1.  Użycie zgodne z przeznaczeniem 
Urządzenie przeznaczone jest do ważenia artykułów spożywczych wykorzystywanych do 
przygotowania potraw. Prosta obsługa wagi sprawia, że jest urządzeniem bardzo 
przydatnym w naszym domu. 

To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego wewnątrz 
pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych. 

 

(Instrukcja obejmuje różne kolory podstawy urządzenia) 
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2. Dane techniczne 

Nr partii POJM190127 

Model KS-9127G, KS-9127O 

Zasilanie 3V , 2 x bateria AAA 1,5V  (dołączone do 
zestawu) 

Pojemność misy 2 litry 

Jednostki pomiaru Ciężar: g; lb; oz; kg  

Dokładność pomiaru 1 g 

Maksymalne obciążenie 5 kg 

Minimalne obciążenie 2 g 

 

3. Zasady bezpiecznego użytkowania i ostrzeżenia 

 

1. To urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że 
dzieci nie bawią się urządzeniem. 

2. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 

3. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia. 

4. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
5. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem. 
6. Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem. 

7. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia). 

8. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania (wyjmij baterie) gdy go nie używasz lub przed 

czyszczeniem. 

9. Waga służy jedynie do ważenia produktów spożywczych. Nigdy nie używaj do ważenia 

dzieci lub zwierząt. 

10. Zawsze stawiaj wagę na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. 
11. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje widoczne 

oznaki uszkodzenia. 
12. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części 

urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy. 
13. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.   

14. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia. 

15. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia 
w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą 

16. Nie stawiaj urządzenia na śliskiej powierzchni aby uniknąć wypadku. 

17. Urządzenie nie jest zabawką.  

18. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie. 

19. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobom trzecim, należy przekazać również instrukcję. 

20. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem: instrukcje.vershold.com. 
 
 
QR code 
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4. Objaśnienie symboli 
 

 

5. Budowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj instrukcję. 

 

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii 
Europejskiej. 

 

Urządzenie przeznaczone do prywatnego użytku wewnątrz 
pomieszczeń.  

 

Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością. 

 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz 
punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji. 

 

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej 
instrukcji  

 

 

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.  

Widok z góry 

Przycisk TARA 
ON/OFF (tara 
włącz/wyłącz) 

Misa 

Otwór na 
misę 



 4 

 

 

6. Zawartość zestawu 

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie: 

ILOŚĆ 

1 

1 

2 

1 

ELEMENT 

Waga kuchenna  

Misa 

Bateria AAA 1,5 V  (dołączone do zestawu) 

Instrukcja obsługi 

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez 
uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli stwierdzisz, że 
brakuje części bądź są one uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Uwaga!  Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 
Niebezpieczeństwo uduszenia! 

 

7. Użytkowanie 

Montaż / wymiana baterii 
1. Upewnij się, że waga jest wyłączona. 
2. Zdejmij misę z urządzenia oraz obróć urządzenie.  
3. Otwórz pokrywę komory baterii naciskając na blokadę a następnie pociągnij pokrywę 

komory na baterie do siebie. 
4. Wyjmij zużyte baterie (jeśli są). 
5. Włóż nowe baterie (2 x AAA 1,5 V ), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z 

oznaczeniami w komorze baterii. 
6. Zamknij pokrywę komory baterii. 

 

Uwaga!  

• Waga jest przystosowana do zasilania bateriami typu AAA 1,5  V . 

• Baterie są dołączone do zestawu. 
      Uwaga!  

• Przy instalacji nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-. 
 

• Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do 
stosowania w tym urządzeniu. 

• Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjalnych 
pojemników na zużyte baterie. 

• Nie należy stosować w urządzeniu zużytych baterii wraz z nowymi. 
 

 
▪ Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących   

akumulatorami). 

 

Wyświetlacz 

Przycisk zmiany 
jednostek masy 
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• Nie zwierać zacisków zasilających. 

 

• Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła 
takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień. 
 
 

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia 
lub zwierane. 

• Gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie. 

• Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia. 

• Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia. 

• W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku 
dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może 
powodować podrażnienie lub oparzenie. 

 

• Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i 
zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz 
baterię. 

 

Włączanie / wyłączanie wagi 

• Ustaw wagę na równym, stabilnym i suchym podłożu.  

• Postaw misę centralnie w otworze wagi. 

• Naciśnij TARE ON/OFF (tara włącz/wyłącz) aby ją uruchomić. 

• Poczekaj aż na wyświetlaczu ukaże się symbol oraz (oznaczać to będzie, 
że waga jest gotowa do pomiaru i wyzerowana). 

• Włóż do misy produkty, które chcesz zważyć. 

• Odczytaj wynik po ukazaniu się symbolu na wyświetlaczu. 

• Po około 3 minutach bezczynności, waga automatycznie się wyłączy. 
 

Uwaga! Aby wyłączyć wagę ręcznie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TARE ON/OFF (tara 
włącz/wyłącz). 

 

Funkcja tarowania 

Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez 
opakowania. W tym celu należy zważyć opakowanie (np. słoik), następnie wcisnąć przycisk 

TARE ON/OFF, odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 oraz symbole  i , a 
następnie zważyć produkt z opakowaniem (np. słoik z kaszą). 

 

Zmiana jednostek masy 

Po uruchomieniu wagi można zmienić jednostkę masy korzystając z przycisku  UNIT 
(jednostka) znajdującego się po lewej stronie wyświetlacza.  Każde kolejne naciśniecie 
zmienia jednostkę: g (gram) -  lb (funt) – oz (uncja) – kg (kilogram). 

Wskaźniki na wyświetlaczu 
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EEEEE       Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (5000 g). W 
przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast zdjąć misę z 
wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu. 

LO            Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić 
baterie. 

 

8. Czyszczenie i konserwacja 

• Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij baterie z komory baterii. 

• Misę myć w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń a 
następnie wytrzeć do sucha. 

• Nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie.  

• Podstawę wagi przecierać suchą szmatką. 

• Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.   

• Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia. 

9. Naprawa  

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 

 

10. Przechowywanie i transport 

• Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym  opakowaniu. 

• Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. 

• Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 
 

11. Utylizacja 

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są 
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z 
przepisami lokalnymi. 

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia. 
 

 

Właściwa utylizacja urządzenia: 

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub 
opakowaniu. 

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie 
z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 
innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny 
wkład w ochronę naszego środowiska 
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4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia. 

5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane 
do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów 
przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego. 

 

12. Deklaracja CE 

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej  i dlatego wyrób został 
oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności 
udostępniana organom nadzorującym rynek. 

 

13. Gwarancja 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail: 

• infolinia@vershold.com 

• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903 
 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: 
www.vershold.com/opinie 

 

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.  

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.  

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 
należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady 
urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.  

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z 
winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.  

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca 
oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.  

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.  

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.  

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

mailto:infolinia@vershold.com
http://www.vershold.com/opinie
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sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

(Dz.U.2014.121). 

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 
Producent: 
VERSHOLD POLSKA Sp. z o.o. 

Ul. Żwirki i Wigury 16 A,  

02-092 Warszawa, Polska 

Wyprodukowano w Chinach 

 
                                         


