
Návod na obsluhu

1. Napájanie
Toto zariadenie je napájané pomocou troch AAA batérií, 1,5 V. Ak vkladáte nové 
batérie, uistite sa, že sú vložené správnou polaritou a že kryt batérií je dobre 
zatvorený. 

 DÔLEŽITÉ
Ak váhu používate prvýkrát alebo ak ste ju premiestňovali vyžaduje sa 
kalibrácia. Váhu zapnite zatlačením na jej stred a počkajte, pokým sa na displeji 
nezobrazí nula (0,0). Potom sa postavte na váhu a odvážte sa. Ak váha zostane 
na jednom mieste ďalšie nastavenia nie sú potrebné. Ak sa chcete opäť odvážiť 
jednoducho sa postavte na váhu.

 
2. Váženie
KROK 1: Váhu položte na pevný a rovný povrch (neumiestňujte ju na koberec)
KROK 2: Ak váhu používate prvýkrát alebo ste zmenili jej polohu, zapnite ju 
zatlačením na jej stred a počkajte, pokým sa na displeji nezobrazí nula (0,0). 
Tento krok slúži na kalibrovanie.
KROK 3: Postavte sa na váhu a stojte na nej. Po niekoľkých sekundách začne  
na displeji blikať vaša hmotnosť. Hmotnosť sa zobrazí na 10 sekúnd. Potom sa 
váha automaticky vypne. Ak sa chcete opäť odvážiť, odstúpte a o chvíľu sa opäť 
postavte na váhu.



3. Technické údaje
• Merná jednotka: kg I lb I st:lb
• Maximálna hmotnosť: 180 kg 1396 lb 128 st:5 lb
• Minimálna hmotnosť: 5 kg /11 lb
• Presnosť váženia: 0.1 kg / 0.2 lb
• Rozmery LCD displeja: 74 x 30 mm
• Batérie: 3 x 1,5 V AAA
• Rozsah merania: 5 kg až 180 kg (11 lb až 396 lb)
• Technológia: Step on technology
• Indikácia: Vybité batérie a preťaženie
• Rozmery: 302 x 302 x 31 mm

4. Výber jednotky
Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, 
že si prajete prepínať medzi metrickými (kilogramy) a britskými (libry 
alebo stones) jednotkami, urobte tak pomocou prepínača na zadnej 
strane váhy (kg --> lb --> st).

5. Zapnutie
Váhu zapnete pomocou technológie Step on technology (postavením sa na váhu 
sa váha automaticky zapne).

6. Vypnutie
Ak sa váha nepoužíva, po 10 sekundách sa automaticky vypne.

7. Indikácia preťaženia
Ak je váha preťažená (nad 180 kg), na obrazovke sa zobrazí 
nápis „oL“. Odstráňte závažie aby ste ochránili snímače.

8. Indikácia slabej batérie
Ak sa na LCD displeji zobrazí nápis“Lo”, otvorte kryt batérií a 
vymeňte staré batérie za nové.

9. Tipy
1. Neumiestňujte váhu na koberec alebo iný mäkký povrch.
2. Ak nebudete váhu dlhší čas používať, vyberte z nej batérie.
3. Váhu čistite mierne navlhčenou utierkou. Neponárajte ju do vody a 

nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.


