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Gratulujeme
vám ku kúpe vašej novej kuchynskej váhy.

2 GRATULUJEME 



VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, 
aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VAŠEJ KUCHYNSKEJ VÁHY

•   Tento výrobok nie je určený pre osoby 
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmys-
lovou alebo mentálnou schopnosťou ale-
bo osoby s obmedzenými skúsenosťami 
a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo podané inštrukcie 
zahŕňajúce použitie tohto výrobku oso-
bou zodpovednou za ich bezpečnosť.

•  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zais-
tilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

•  Pred uvedením kuchynskej váhy do pre-
vádzky si starostlivo prečítajte návod na 
použitie a uchovajte ho pre nazretie v bu-
dúcnosti.

•  Pred prvým použitím odstráňte z kuchyn-
skej váhy všetky reklamné štítky/etikety.

•  V žiadnom prípade neopravujte kuchynskú 
váhu sami a nevykonávajte na nej žiadne 
úpravy. Všetky úpravy a nastavenia zverte 
autorizovanému servisu Catler. Zásahom 
do kuchynskej váhy počas platnosti záru-
ky sa vystavujete riziku straty záručného 
plnenia.

•  Kuchynskú váhu používajte a uchovávajte 
mimo dosahu horľavých a prchavých lá-
tok.

•  Nestavajte kuchynskú váhu na horúci ply-
nový alebo elektrický sporák ani do jeho 
blízkosti alebo do miest, kde by sa dotý-
kali horúcej rúry. Nevystavujte kuchynskú 
váhu extrémnym teplotám, priamemu 
slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti 
a neumiestňujte ju do nadmerne prašné-
ho prostredia.

•  Pred prvým použitím sa uistite, že ste do 
kuchynskej váhy správne vložili 3 alkalické 
batérie typu AAA.

•  Vybité batérie nahraďte novými. Nekom-
binujte použité a nové batérie.

•  Ak nebudete kuchynskú váhu používať 
dlhší čas, vždy vyberte batérie. V opač-
nom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu 
dovnútra kuchynskej váhy a jej poškode-
niu.

•  Vybité batérie likvidujete v súlade s miest-
nymi predpismi. Nevhadzujte batérie do 
bežného domového odpadu, ale vyhľa-
dajte miesta určené na likvidáciu batérií. 

•  Udržujte kuchynskú váhu čistú. Viac in-
formácií nájdete v kapitole „Starostlivosť 
a údržba“.

•  Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistia-
ce prostriedky ani drôtené hubky, aby ste 
nepoškriabali povrch.

•  Kuchynská váha je určená iba na domáce 
používanie.

•  Nepoužívajte kuchynskú váhu na iné úče-
ly, než na ktoré je určená.

•  Kuchynskú váhu nevystavujte vplyvom 
striekajúcej alebo kvapkajúcej vody ani 
inej tekutiny. V žiadnom prípade neponá-
rajte kuchynskú váhu do vody ani inej te-
kutiny.

•  V kuchynskej váhe nepoužívajte dobíjacie 
batérie.

•  Akákoľvek iná údržba, než je bežné čiste-
nie, by sa mala vykonávať výhradne auto-
rizovaným servisným strediskom.
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4 POPIS KUCHYNSKEJ VÁHY

POPIS KUCHYNSKEJ VÁHY

Tlačidlo zapnutie/vypnutie 
prístroja
Funkcia dovažovania Tlačidlo funkcie časovača

Tlačidlo 
min/unit
-  v režime váženia 

slúži „unit“ 
na výber jednotky.

-  v režime časovača slúži 
„min“ na nastavenie minút.

Tlačidlo sec 
-  v režime 

časovača slúži 
na nastavenie 
sekúnd

Záporná hodnota
-  v režime Tare sa pri odobraní 

misky/nádoby zobrazí —. To 
znamená zápornú hodnotu pre 
misku/nádobu.

Dotykový displej 

Časovač
Jednotky hmotnosti:
g, oz, ml, fl . oz

Indikátor
stavu batérie

Funkcia 
„Tare“
(dovažovanie)

Číselné pole
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POUŽITIE KUCHYNSKEJ VÁHY

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z váhy všetky 
reklamné štítky/etikety a obaly.

Utrite váhu mäkkou, mierne navlhčenou utier-
kou a osušte.

Vloženie batérií
Snímte kryt priestoru na batérie umiestnený 
na spodnej strane váhy.

Vložte 3 alkalické batérie typu AAA podľa po-
larity vyznačenej v priestore na batérie.

Kryt priestoru na batérie nasaďte a zavrite.

Položte váhu na rovný a suchý povrch.

Ak nebudete váhu používať dlhší čas, vždy vy-
berte batérie. 

POZNÁMKA

Indikátor nízkeho stavu batérie: Ak je stav baté-
rie nízky, na displeji sa zobrazí počas 2 sekúnd 
„Lo“ a prístroj sa vypne.

POZNÁMKA

Meranie hmotnosti
Zapnutie / vypnutie váhy
Stlačte raz tlačidlo  a na displeji sa zobrazí 
„0“ a váha sa zapne do režimu posledne po-
užívanej mernej jednotky. Váha je pripravená 
na používanie. 

Stlačte a podržte tlačidlo  počas asi 5 se-
kúnd a váha sa vypne.

Nastavenie jednotiek hmotnosti
V režime váženia pri zobrazení „0.0“ alebo „0“ 
opakovane stlačte tlačidlo  a vyberte jed-
notku hmotnosti. 

Jednotky hmotnosti sa budú striedať 
v nasledujúcom poradí:
g → oz → ml → fl .oz → g.

Medzi jednotkami hmotnosti je možné prepínať 
iba vtedy, ak je váha vynulovaná a ak je uvedená 
do stavu pokoja.

POZNÁMKA

Pokiaľ pri používaní jednotiek oz (unce) 
hmotnosť presiahne 16 oz, na displeji sa budú 
zobrazovať jednotky lb a oz (libry a unce) 
zároveň. 

POZNÁMKA

Indikátor preťažený: EEEE.
Hneď ako hmotnosť presiahne 5250 g, zobrazí 
sa EEEE (indikátor preťaženia).

POZNÁMKA

Potraviny neklaďte na váhu, ale vždy použite 
potravinovú fóliu, misku alebo inú nádobu.

POZNÁMKA
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Funkcia automatického vypnutia 
Režim váženia: Ak nebudete vykonávať žiad-
ne operácie počas 10 sekúnd, podsvietenie 
displeja zhasne a váha sa automaticky za ďal-
šiu približne minútu vypne.

Režim časovača: Ak v procese nastavenia ča-
sovača nevykonáte žiadnu operáciu alebo 
prístroj nezačne odpočítavať do 10 sekúnd, 
podsvietenie displeja zhasne a váha sa auto-
maticky vypne za ďalších 20 sekúnd nečin-
nosti.

Funkcia dovažovania (TARE)
Funkcia dovažovania sa používa pri vážení 
potravín s nádobou, keď potrebujete zistiť 
hmotnosť iba vážených prísad. Preto postu-
pujte nasledovne:

 a)  Na váhu umiestnite vhodnú nádobu, 
v ktorej potrebujete prísady zvážiť. 
Stlačte krátko tlačidlo  a displej sa 
vynuluje.

 b)  Do nádoby vložte prísadu, ktorú chce-
te zvážiť. Hmotnosť prísady sa zobrazí 
na displeji. Ak chcete v rovnakej nádo-
be zvážiť viac prísad, krátko stlačte po 
navážení každej prísady tlačidlo  
displej sa vynuluje a môžete tak zvážiť 
ďalšiu prísadu. Takto pokračujte, kým 
nezvážite všetky potrebné prísady. 

Ak je hmotnosť nádoby menšia než 600 g, 
stlačte raz krátko tlačidlo  a displej sa vynu-
luje „0“. Maximálna merateľná hmotnosť bude 
stále 5 000 g.

Ak je hmotnosť väčšia než 600 g, napríklad 
605 g, stlačte raz krátko tlačidlo  . Displej 
sa vynuluje „0“ a zároveň sa zobrazí na displeji 
„TARE“.

Maximálna merateľná hmotnosť bude redu-
kovaná o 605 g, a preto bude maximálna me-
rateľná hmotnosť 4 395 g (5 000 g – 605 g)

Maximálna merateľná hmotnosť: 5000 g / 11 lb : 
0,4 oz / 5000 ml / 176,4 fl .oz
Minimálna merateľná hmotnosť: 2 g

POZNÁMKA

Odpočítavanie
Funkciu odpočítavania môžete využiť na va-
renie, ktoré vyžaduje presný čas varenia ako 
napr. cestoviny alebo ryže.

 1.  Stlačte tlačidlo  a prepnite váhu do 
režimu časovača, kde môžete nastaviť 
čas na odpočítavanie. 

 2.  Tlačidlom  nastavte minúty a tla-
čidlom  nastavte sekundy. 

 3.  Pre potvrdenie nastaveného času 
stlačte tlačidlo  a váha začne odpo-
čítavať. Ak potrebujete odpočítavanie 
zastaviť, stlačte raz tlačidlo  . Odpo-
čítavanie sa zastaví. Hneď ako budete 
chcieť pokračovať v odpočítavaní, 
stlačte opäť tlačidlo  . 

 4.  Keď odpočítavanie skončí, ozve sa 
zvukový signál počas 1 minúty. Stla-
čením akéhokoľvek tlačidla zvukový 
signál sa vypne. 

 5.  Ak chcete časovač vynulovať, podržte 
tlačidlo  počas 3 sekúnd a na disp-
leji sa zobrazí „00:00“. 

Prepínanie režimov
 1.  Stlačte krátko tlačidlo  a režim od-

počítavania sa prepne do režimu vá-
ženia.

 2.  Stlačte krátko tlačidlo  pre prepnu-
tie z režimu váženia do režimu odpo-
čítavania.

POUŽITIE KUCHYNSKEJ VÁHY
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Tipy na používanie
 1.  Predmet alebo misku, ktorý chcete 

zvážiť, umiestnite doprostred váhy. 
Tým zaistíte presnejšie údaje.

 2. Neklaďte váhu na koberec.

 3.  Váhu vždy klaďte na rovný a suchý po-
vrch. Aby ste zaistili presnosť merania, 
na váhu nič neklaďte, pokiaľ ju nebu-
dete používať.

 4.  Aby ste zaistili dlhú životnosť batérií, 
vždy po zvážení všetkých prísad váhu 
vypnite.

POUŽITIE KUCHYNSKEJ VÁHY
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie kuchynskej váhy
Vonkajší povrch váhy utrite mäkkou, zľahka 
navlhčenou utierkou a utrite dosucha. 

Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo ab-
razívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k po-
škodeniu povrchu. 

Nikdy nevkladajte kuchynskú váhu do vody ale-
bo inej tekutiny. Kuchynskú váhu neumývajte 
v umývačke. 

POZNÁMKA

Uloženie kuchynskej váhy
Kuchynskú váhu uložte na suché a chlad-
né miesto, napr. do kuchynskej skrinky. Tým 
bude chránená od prípadného prachu a iných 
nečistôt.

Ak nebudete kuchynskú váhu používať dlhší 
čas, vždy vyberte batérie. 



Likvidácia použitých batérií
Použité batérie nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich vo vyhradených zber-
ných miestach. Viac informácií získate od miestnych správnych orgánov.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektric-
ké a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenci-
álnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsled-
ky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potreb-
né informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s. Revision 08/2010
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