
 
 
 
PERSONAL SCALE GBS 1500 MANUAL, art.nr.: 19913070 

 
Thank you for choosing this electronic personal scale of our series products. To ensure proper operation and to maintain the lifespan and the utmost 
accuracy of the scale, please read this manual carefully before use.  

 
Key features 
High precision strain gauge sensors system .  
Tempered-glass platform. 
Capacity: 6kg -150kg （Units: kg, lb, st） 
Graduation: d= 100g  
Auto on and off function 
Low battery and over load indication 
1 x 3V lithium cell  
                                      
Operation                                     
1. Take the insulating strip out 
2. Choosing units (kg, st, lb) press the button locating at the back of scale 
3. Place the scale on hard and flat surface. Clean floor is best.                 
4. Step on the scale gently, position your feet evenly near the center and keep your body still and erect until the scale stabilizes your weight. The scale 

will be auto off within seconds if no further using. 
 
Caution 
1. Please change new batteries when “LO” appears on the LCD which indicates that the battery is out of power.                 
2. “Err” showed on LCD indicates overload or the measuring error. 
                         
Attention 
1. Please take off shoes before taking measurement to avoid scraping or scratching the glass platform. 
2. The Glass platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the glass your feet are dry before using. 
3. Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and 

extreme coldness. 
4. The scale is high precision measuring device, never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping 

when moving it. 
5. To ensure accuracy, we suggest you take measurement at the same time every night (19:00-21:00). 
6. The scale is for family use only and not suitable for professional use. 
7. Please check the battery if the scale malfunctions. Change a new if necessary, for other problems, please contact the local dealer or our company 

directly by phone or E-mails. 
 
 

PERSONVÅG GBS 1500 MANUAL, art.nr.: 19913070 
 

Tack för att du valt en av våra elektroniska personvågar. För att säkerställa vågens funktion och livslängd, vänligen läs denna instruktion före användning.  
 
Egenskaper 
Sensorsystem med hög precision .  
Härdat glas. 
Min-/Maxvikt: 6kg - 150kg. (Enheter: kg, lb, st) 
Mätintervall: 100 g  
Auto på och av funktion 
Låg batterinivåindikering & överbelastningsindikering 
Batteri: 1 x 3V Lithiumcell  
                                      
Användning                                     
1. Första gången: Dra bort skyddstejp från batterifacket 
2. För att byta enhet (kg, lb, st) på vågen används knappen på undersidan av vågen 
3. Placera vågen på en hård, jämn och fast yta.                 
4. Ställ dig försiktigt på vågen, med fötterna nära varandra och stå still och i upprätt position tills vågens display har låst vikten. 
5. Vågen kommer automatiskt att stängas av efter några sekunder om den inte fortsätter användas. 
 
Att tänka på 
1. Om displayen visar “LO” är batteriet slut och behöver bytas.                 
2. Om displayen visar “Err” tyder detta på antingen överbelastning eller mätfel. 
                         
Varning 
1. För att undvika repor och skador på vågen, använd vågen utan skor. 
2. Vågens ståyta kan bli mycket hal om ytan blir fuktig/blöt så var noga med att vågen och fötterna är torra innan användning. 
3. Rengör vågen med mjuk trasa och rengöringsalkohol eller fönsterputs. Använd inte tvål eller andra kemikalier. 
4. Vågen är ett precisionsinstrument, använd den därför varsamt och undvik att hoppa, skutta eller dylikt på den. 
5. För bästa jämförbara resultat av olika mätningar rekommenderas att man väger sig vid samma tid på dygnet som vid tidigare mätning, ex. mellan 

19.00-21-00. 
6. Denna våg är anpassad för privat bruk och inte anpassad för professionell användning. 
7. Om du upplever problem med vågen, börja alltid med att byta batteriet mot ett nytt batteri. Om detta inte avhjälper felet, kontakta återförsäljaren för 

rekommenderad åtgärd. 


