
Návod na digitální váhu s odměrkou 
 

Specifikace 

Elektrický spotřebič je vybaven velkou váhou a vysoce 

výkonným CPU pro zajištění přesnosti vážení. 

- Objem odměrky: 120 ml 

- Objem jednotky: fl: oz, ml 

- LED displej s podsvícením pro snadné čtení 

- Kapacita: 2 kg 

- Stupnice: 1 g 

- Vážicí jednotky: g, lb: oz 

- Funkce Zero a Tare 

- Automatické vypnutí 

- Indikátor přetížení 

- Indikátor slabé baterie 

- Napájení 2 x 1,5V bateriemi AAA 

Funkce tlačítek 

O/ TARE tlačítko: Zapnuto vypnuto ZERO 

UNIT: Změna jednotky 

Uvedení do provozu: 

Vyjměte váhu z obalu a otevřete kryt baterie vložte 2 x 

1,5 V baterií AAA do prostoru pro baterii. 

Uložte váhu na plochý stůl a ujistěte se, že je stabilní. 

Popis postupu vážení: 

1. Stiskněte klávesu O / tare pro zapnutí. Po 3 

sekundách se na displeji zobrazí »0«. 

2. Stiskněte a podržte klávesu UNIT, dokud se nerozsvítí 

jednotka hmotnosti. Krátkým krátkým stiskem klávesy 

UNIT vyberte mezi jednotkou objemu anebo jednotkou 

hmotnosti. 

3. Vložte obsah nebo tekutinu do odměrky, na LCD 

displeji se zobrazí hmotnost obsahu nebo objemu. 

 

 

Chybové hlášení  

- Když je váha přetížena, na displeji se zobrazí »0-LD«. 

- Když se na obrazovce objeví)) » LO «, znamená to, že 

došlo k výpadku napájení. V takovém případě vyměňte 

baterie. 

Instalace baterií 

- Tento spotřebič pracuje s 2 x 1,5 V bateriemi AAA. 

- Chcete-li vyměnit baterie, otevřete kryt baterií na 

zadní straně jednotky, vložte 2 x 1,5 V baterie AAA do 

prostoru na baterie a poté pevně zavřete kryt baterie. 

 

Důležité poznámky k provozu, používání a péči 

- Váhu vždy položte na čistý a plochý stůl. 

- Maximální váha váhy je 2000 g nebo 1200 ml. 

- Aby se zajistila maximální životnost, neumísťujte váhu 

na mokrého, horkého a chladného prostředí 

- Tento výrobek je vysoce přesné elektronické zařízení. 

V případě pádu může být váha snadno poškozena. 

- Pokud je povrch váhy špinavý, očistěte váhu měkkým 

hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické čisticí 

prostředky a nedovolte, aby se do váhy dostala voda. 

- Pokud se výsledek jeví jako nesprávný, zkontrolujte, 

zda se baterie a dotykový bod dobře dotýkají. Pokud je 

baterie delší dobu používána, vyměňte ji za nové a 

zkuste to znovu. 


