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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DÔLEŽITÉ 
UPOZORNENIA
 ■ Spotrebič je primárne určený pre osobné použitie 
v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, 
v priemyselnom prostredí alebo na váženie zvierat.

 ■ Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je 
určený.

 ■ Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste 
nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako 
nájdete všetky súčasti spotrebiča.

 ■ Spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú 
pod odborným dozorom. Dbajte o ich bezpečnosť.

 ■ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať.

 ■ Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič 
umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom 
a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť 
k nepresnostiam vo vážení.

 ■ Pokiaľ dôjde k  prekročeniu maximálnej váživosti, 
odoberte surovinu či predmet o nadmernej hmotnosti 
z  vážiacej plochy, aby ste sa vyhli prípadnému 
poškodeniu spotrebiča.

 ■ Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri 
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skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú 
umiestnené žiadne predmety.

 ■ Spotrebič nevystavujte extrémnym teplotám, 
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti 
a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

 ■ Spotrebič neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích 
telies, otvoreného ohňa a  iných prístrojov alebo 
zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla. Spotrebič používajte 
a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých 
látok.

 ■ Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyberte 
z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich 
vytečeniu dovnútra spotrebiča a jeho nenávratnému 
poškodeniu.

 ■ Po skončení životnosti batérie ekologicky zlikvidujte. 
Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.

 ■ Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobíjacie 
batérie.

 ■ Batérie uschovávajte mimo dosahu detí, pretože pre 
deti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa 
prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 ■ Spotrebič udržujte v  čistote. Pri čistení dbajte na 
pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“. 

 ■ Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani 
ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
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 ■ Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené 
nesprávnym použitím spotrebiča.

 ■ V  žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami 
a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy 
a nastavenia tohto spotrebiča zverte odbornej firme 
alebo autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom 
do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete 
riziku straty záručných plnení.
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Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho 
obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. 
Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte 
pre prípad ďalšej potreby.
Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný 
doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od 
výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní 
alebo odoslaní do servisného strediska).

POPIS
A1 Tlačidlo „UNIT”
A2 Indikácia zápornej hmotnosti
A3 Indikácia „TARE”
A4 Indikácia navolenej jednotky
A5 Tlačidlo „TARE / OFF“
A6 Zobrazenie číselných hodnôt

POKYNY NA POUŽITIE:
Zapnutie a vypnutie váhy

Upozornenie:
Pred prvým použitím otvorte batériový kryt na spodnej strane váhy a odstráňte 
izolačnú pásku, ktorá bráni vybitiu batérie počas prepravy.

1) Váha je vybavená funkciou automatického spúšťania „Auto-On“. Pre spustenie na vážiacu 
plochu zatlačte rukou alebo na ňu položte vážený predmet.

  Poznámka: Odporúčame spustiť váhu tlakom ruky na vážiacu plochu. Umiestnením 
predmetu sa váha spustí automaticky len v prípade, že na ňu položíte dostatočne ťažký 
predmet (obvykle okolo 0,5 kg). Ak váhu spustíte položením predmetu na vážiacu plochu, 
zobrazí hmotnosť 0. Tento variant je tak vhodný predovšetkým vtedy, ak potrebujete pred 
vážením potraviny napríklad umiestniť na váhu nádobu, v ktorej budete potravinu vážiť.

2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „TARE / OFF“.

Upozornenie:
Váha sa automaticky vypne približne po 60 sekundách po zobrazení "0.0" na 
LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Pokiaľ ju po zvážení sami vypnete 
stlačením tlačidla "TARE / OFF", ušetríte tak batériu.

Prepínanie jednotiek
Počas váženia môžete stlačením tlačidla „UNIT“ prepínať medzi jednotkami (g -> ml -> lb: 
oz -> fl.oz).
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Postup váženia
1) Pre začatie váženie položte vážený predmet na vážiacu plochu. Váha sa spustí automaticky.
2) V prípade potreby vyberte mernú jednotku (g -> ml -> lb: oz -> fl .oz).
3) Na vážiacu plochu položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

Funkcia dovažovania (TARE)
1) Pre začatie váženie položte vážený predmet na vážiacu plochu. Váha sa spustí automaticky.
2) V prípade potreby vyberte mernú jednotku (g -> ml -> lb: oz -> fl .oz).
3) Na dosku opatrne položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
4) Akonáhle sa váha ustáli, stlačte tlačidlo „TARE / OFF“. Aktuálna hmotnosť bude zmazaná 

a displej sa resetuje na nulu.
5) Na váhu položte ďalšie potraviny. Displej zobrazí hmotnosť iba novo umiestnených 

potravín.
6) Takto môžete pokračovať s  vážením ďalších potravín ich postupným pridávaním 

a opakovaním kroku 4 a 5.

Ako funkciu dovažovania (TARE) vypnúť
Z váhy odstráňte všetky potraviny. Na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačením tlačidla 
„TARE / OFF“ resetujete váhu na nulu.

INDIKÁTOR PREŤAŽENIA
Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“. Okamžite 
potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

VÝMENA BATÉRIÍ
Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batériu vymeniť.
1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
2) Vyberte starú batériu.
3) Do priestoru pre uloženie batérií vložte 1ks 3V lítiové batérie CR2032, pričom dbajte na 

dodržanie správnej polarity (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).

Upozornenie:
 ■ V  prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy 
v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom 
umiestneným v nôžkach váhy.
 ■ Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali 
jej senzory.
 ■ Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu 
váhy v takýchto priestoroch.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej 
vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo 
dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ
Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použité batérie nepatria do 
domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné 
ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte 
späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie .................................................................................................. 1 × 3V lítiová batéria (CR2032)
Max. merateľná hmotnosť ................................................................................................................ 5 000 g
Presnosť váženia  .........................................................................................................................................  1 g
Prepínanie jednotiek ............................................................................................ g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutie pri nečinnosti ................................................................................................. 60 s
Rozmery (šírka × hĺbka × výška) ............................................................................ 201 × 184 × 16 mm
Rozmer displeja (dĺžka x výška) ............................................................................................. 55 × 25 mm
Hmotnosť ................................................................................................................................................0,49 kg

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.
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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 elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť 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 potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

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


