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Kuchyňská váha skleněná, elektronická 

Senzorové ovládání, slim design, jednoduché čištění 

Před použitím si prosím přečtěte níže uvedené informace. 

 

Specifikace a technivké parametry 

● Rozsah vážení: 2g-5000g 

● Funkce Tara - nulování. 

● Automatické vypnutí. 

● Nízoenergetický LCD display. 

● Nejmenší jednotka: 1g 

● Baterie: 1 ks lithiové baterie 

● Pracovní teplota: 5℃ - 60℃ 

 

Fumce tlačítek  

● ON/OFF tlačítko: Zapnutí / Vypnutí 

● TARE tlačítko: funkce nulování 

● UNIT tlačítko: výběr jednotek (g/lb/oz/kg) 

 

Použití: 

● Vyjměte váhu z obalu, otevřete kryt baterie na spodní straně a vyjměte plastový pásek 

z pod baterie. 

● Položte váhu na rovný a pevný povrch. 

● Senzorová tlačítka zajišťují snadné a pohodlné ovládání 

 

Vážení 

① Stiskněte tlačítko “ON/OFF” pro zapnutí, váha zobrazí “0.00” na displeji po cca 2 

sekundách a je připravena k vážení. 

 

② Opakovaným stisknutím tlačítka “UNIT” vyberte jednoku vážení  “g”, “oz”, ”kg”, ”lb”. 

 

③ Vložte prázdnou nádobu na váhu, na LCD displeji se zobrazí váha nádoby. 

 

④ Stiskněte tlačítko “TARE”, LCD displej se vynuluje, teď přidejte do nádoby váženou 

potravinu a LCD displej zobrazí čistou hmotnost vážené potraviny. 

 

⑤ Dlouze stiskněte tlačítko “ON/OFF” pro vypnutí váhy. 

 

Chybové hlášení 

●  “LO” – nízké napětí baterie, vyměňte ji co možná nejdříve. 

●  “EEEE” váha je přetížená, snižte množství vážených potravin 

● Pokud se zobrazí  “LO” a napájení se vypne, znamená to přetížení nebo nestabilní 

polohu. 

Baterie 

● Používejte 1 ks lithiové baterie CR2032, 3 V. 
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● Pro výměnu baterie otevřet kryt na spodní straně váhy, optrně vyjměte starou baterii a 

vložte novou znaménkem “+” k sobě a zavřete kryt baterie.. To change the battery, 

please open the battery cover on the back and insert the new Battery. 

 

 

Pokyny pro používání a údržbu 

●Položte váhu na čistý a rovný povrch. 

●Maximální přípustné zatížení je 5 kg. 

●Pro zajištění dlouhé životnosti nedávejte váhu do mokrého, horkého nebo 

mrazivého prostředí. 

●Tato váha patří k vysoce přesným elektronickým vahám. Chraňte ji před 

mechanickým namáháním a pády – může dojít k jejímu poškození. 

●Je-li povrch váhy špinavý, vyčistěte váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte žádné 

chemické čisticí prostředky a nedovolte, aby se voda dostala do váhy. 

●Výrobek je určen pouze k malému vážení, nepoužívejte jej k jiným účelům. 

● Pokud je výsledek vážení nesprávný, zkontrolujte baterii a její kontakty. Vyměňte za 

novou baterii, pokud ji používáte již delší dobu, a zkuste to znovu. Pokud je to nutné, 

obraťte se na svého prodejce. 
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