
VÁHA S ODMERNOU NÁDOBKOU

ODPORÚČANIE PRE POUŽÍVATEĽA

NÁVOD NA POUŽITIE

Ak vylievate tekutinu z odmerky, vždy nádobu odoberte z tela váhy.
Ak treba nalievať tekutinu z nádoby na váhe, vždy pridržte palcom 
okraj nádobky tak, aby nevypadla – pozri obrázok.

1. Výrobok čistite mäkkou a zľahka navlhčenou, nie mokrou 
    handričkou. Pred čistením odoberte nádobu. Pred odobratím
    sa uistite, že nádoba je prázdna; neponárajte váhu do vody. 
    Váha nie je vodotesná.
2. Všetky plastové diely očistite vždy ihneď potom, čo sa dostanú 
    do kontaktu s tukmi, korením, octom a silne aromatickými/
    zafarbenými potravinami. Zabráňte kontaktu s kyselinami 
    a citrusovými šťavami.
3. Váhu vždy klaďte na tvrdý rovný povrch. 
    NEKLAĎTE váhu na koberec.
4. CHRÁŇTE váhu pred nárazmi, otrasmi a pádom.
5. Váha je presný prístroj. Zaobchádzajte s ňou šetrne.
6. Váhu skladujte na chladnom a suchom mieste.
7. Ak sa váha nezapína, skontrolujte, či je batéria na mieste 
    alebo či nie je vybitá.
8. Len na použitie v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE na komerčné účely.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

SK



VLASTNOSTI FUNKČNÉ TLAČIDLO

VLOŽENIE ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ

ZMENA REŽIMU

OBRÁZOK VÝROBKU

1. Funkcia odmerky 
2. Ukazuje objem vody, mlieka, oleja a múky 
3. Dve možnosti jednotiek hmotnosti: g, lb:oz
4. Tri možnosti jednotiek objemu: ml, fl oz, cup
5. Tara, nulovacia funkcia 
6. Indikácia slabej batérie/preťaženia 
7. Automatické vypnutie 
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Umiestnenie krytu komôrky na batérie sa môže u rôznych modelov líšiť 
(pozícia 1 alebo 2), zistite si teda prosím umiestnenie na vašom výrobku.

1 x 3V CR2032 lítiová batéria (je súčasťou výrobku ). 
Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

Otvorte komôrku na batérie:
A. Vyberte použitú batériu pomocou ostrého 
    predmetu, ako je uvedené na obrázku.
B. Vložte novú batériu tak, že jednu stranu batérie 
    vložíte pod zarážku batérie a potom zatlačte 
    dolu druhou stranu (skontrolujte správnu polaritu).

Výrobok bude po zapnutí vo váhovom režime. Stlačte MODE (REŽIM) 
a tým režim zmeníte (váženie, objem vody, objem mlieka, objem oleja 
a objem múky). Potom stlačte UNIT (jednotka) a zvoľte požadované 
jednotky.
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ZMENA JEDNOTIEK

PRACOVNÝ POSTUP
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Ak sú váhy opatrené symetrickým (kg, g) i imperiálnym (lb, oz) systémom jednotiek: 
1. Zmena jednotiek hmotnosti:
Po prepnutí do režimu váženia stlačte tlačidlo UNIT, pomocou ktorého prepínate 
medzi metrickým a imperiálnym systémom jednotiek.

2. Režim objemu  
Ak chcete napríklad odmerať mlieko pomocou 
jednotiek CUP, postupujte nasledovne: 
A. Umiestnite nádobu na váhu. 
     Umiestnite váhu na pevný rovný povrch.
B. Stlačte ON/OFF/ZERO a tým váhu zapnete. 
C. Vyčkajte, kým LCD neukáže „0“, stlačte tlačidlo
     MODE a zvoľte režim „milk“.
D. Stlačte tlačidlo UNIT a nastavte jednotku CUP.
E.  Nalejte mlieko do odmerky, LCD zobrazí 
     objem tekutiny. 

1. Režim váženia 
A. Umiestnite váhu na pevný rovný povrch. 
B. Stlačte ON/OFF/ZERO a tým váhu zapnete. 
C. Vyčkajte, kým LCD neukáže „0“.
D. Vložte vážený predmet a LCD ukáže jeho váhu.

2. Zmena jednotiek objemu:
Po prepnutí do režimu objemu stlačte tlačidlo UNIT, pomocou ktorého prepínate 
medzi ml (fl oz) a CUP. Napríklad v prípade merania objemu vody:

Poznámka: Systém jednotiek merania závisí od miesta predaja alebo požiadavky 
distribútora.



FUNKCIA „NULOVANIA“ ALEBO „TARY“ AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Umožňuje vážiť jednotlivé položky po sebe, bez toho, že by bolo nutné predchá-
dzajúcu položku odstrániť z váhy. Vložte na váhu prvú váženú položku, vykonajte 
odpočet hmotnosti. Pred vložením ďalšej položky stlačte tlačidlo ON/OFF/ZERO 
k resetovaniu LCD na odpočet „0“. Túto operáciu môžete opakovať.

Stav 1: Funkcia „TARA“ 
Ak je celkový súčet všetkých položiek 
na váhe > 0 g

LCD ukazuje „—“ alebo“0 g“ vždy, keď stlačíte 
tlačidlo ON/OFF/ZERO.“—“ znamená, že prebieha 
spracovanie a že máte chvíľu počkať. 

Ak sa „0 g“ a ikona „T“ objaví v ľavom spodnom 
rohu LCD spoločne, znamená to, že funkcia „TARA“ 
je aktívna. Maximálna kapacita je obmedzená 
celkovou hmotnosťou všetkých položiek.

Automatické vypnutie nastáva, ak prístroj 
nie je v prevádzke alebo ukazuje rovnakú 
hodnotu počas 30 sekúnd.

Stav 2: funkcia „NULA“ 
Ak je celkový súčet všetkých položiek 
na váhe < 0 g

LCD displej ukazuje „—“ alebo“0 g“ vždy, keď 
stlačíte tlačidlo ON/OFF/ZERO.“—“ znamená, že 
prebieha spracovanie a že máte chvíľu počkať. 

Ak LCD ukazuje „0 g“, znamená to, že je aktívna 
funkcia „NULA“. Maximálna kapacita zostáva 
nezmenená.

RUČNÉ VYPNUTIE

INDIKÁCIA VAROVANIA
1. Vymeňte batériu za novú.

2. Preťaženie váhy. Zabráňte poškodeniu váhy tým, 
že odoberiete váženú položku. Maximálna kapacita 
váženia je uvedená na váhe.

Na maximálne predĺženie životnosti batérie váhu vždy 
po použití vypnite tak, že tlačidlo ON/OFF/ZERO 
budete držať stlačené 3 sekundy.
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