
KUCHYNSKÁ VÁHA 

Pred používaním tejto váhy si 
prečítajte tento návod na obsluhu 



1. Počiatočné použitie
Toto zariadenie pracuje s batériou (1 kus CR2032, 3 V). Pri prvom 
použití odstráňte z priestoru na batériu izolačnú fóliu. Ak je potrebné 
vymeniť novú batériu, vložte ju pod správny kladný a záporný štítok. 

Odstrániť

2. Technické údaje
* Vybavený vysoko presným snímačom „tenzometra“ 
* Maximálna hmotnosť 5 000 g, minimálna hmotnosť 5 g 
* Dieliky 1 g
* Dodávaná batéria (CR2032 3 V x 1)
* S funkciou Tare (tlačidlo TARE)
* 4 jednotky merania (g/oz/lb/kg) 
* Automatické vynulovanie a automatické vypnutie (po 1 minúte)
* Indikácia slabej batérie ( ), vložte novú batériu
* Indikácia preťaženia ( ), na váhu nikdy neklaďte viac ako 5 kg
* ZAPNUTIE: Dotykom tlačidla ON/OFF zapnete váhu
* VYPNUTIE
* Automatické vypnutie: Váha sa automaticky vypne po 1 minúte 

nečinnosti. 
* Manuálne vypnutie: Ak chcete vypnúť napájanie, podržte 

stlačené tlačidlo ON/OFF v trvaní 2 sekúnd.



3. Váženie
1) Dotykom tlačidla „ON/OFF“ zapnite váhu (režim váženia).
2) Naprogramujte požadovanú jednotku merania stláčaním tlačidla 

„UNIT“.
3) Položte vážený predmet na plochu a odvážte ho. Ak je potrebné 

stále pridávať ďalšie prísady na plochu, dotknite sa tlačidla 
„TARE“, na váhe sa znova zobrazí „0“, po pridaní prísady sa 
zobrazí len hmotnosť pridávaných prísad a nebude sa brať ohľad 
na hmotnosť pôvodného predmetu umiestneného na ploche.

4) Stlačte tlačidlo „HOLD“ a výsledok hmotnosti sa na 3 sekundy 
zaznamená na LCD displeji. Po uplynutí 3 sekúnd už nebude 
zaznamenaný.

5) Odložte všetky vážené položky, váha bude indikovať skutočnú 
zápornú hmotnosť a stlačte tlačidlo „TARE“ na vynulovanie.

6) Na tekutiny, múku alebo na čokoľvek budete potrebovať nádobu 
alebo misu, skôr ako začnete vážiť, postavte vhodnú nádobu 
alebo misu na plochu, dotknite sa tlačidla „TARE“, na váhe sa 
znova zobrazí „0“, dajte položku(y), ktorú budete vážiť do nádoby 
alebo misy.

4. Pridanie a odváženie (funkcia Tare)
Váhu môžete opakovane nastaviť späť na „0“, aby ste odvážili 
ďalšie čiastkové množstvá. 
1) Pre tento účel sa jedenkrát dotknite tlačidla „TARE“. Na váhe sa 

znova zobrazí „0“.
2) Vložte ďalšie položky, ktoré sa majú odvážiť, na plochu alebo do 

nádoby. Zobrazí sa hmotnosť novo pridaných položiek. 

Upozornenie
* Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát. Na váhu však nikdy 

neumiestňujte viac ako 5 kg vážených položiek.



* Po vybratí misky alebo prísad z váhy a po stlačení tlačidla 
„TARE“ sa na pravej strane displeja opäť zobrazí „0“. 

5. Odobratie vážených položiek 
1) Odoberte požadované množstvo položky. Hodnota hmotnosti 

odobratej položky sa zobrazí na displeji ako záporná hodnota. 
2) Jedenkrát stlačte tlačidlo „TARE“, váha opäť indikuje hmotnosť 

„0“. 

6. Vypnutie funkcie váženia
Ak nebudete v priebehu 1 minúty nič vážiť, váha sa automaticky 
vypne.

7. Tipy pre použitie
* Váha musí byť na rovnom, plochom a pevnom povrchu. 
*  Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti. 
*  Váhu očistite mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie váhy 

nepoužívajte žiadne chemické/abrazívne čistiace prostriedky. 
*  Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batériu. 
*  Dávajte pozor aby vám váha nespadla ani na ňu neskočte. Je to 

presný nástroj. S váhou zaobchádzajte opatrne. 


