
Kuchynská váha pre zdravú výživu
Prečítajte si prosím tento návod na obsluhu, aby ste zaistili najlepšiu 
starostlivosť o svoju váhu. 

1. Technické údaje

   

Vybavená vysoko presným 
tenzometrickým systémom 
Kapacita: 5 kg
Dieliky: 1 g
Veľkosť displeja: 58 x 24 mm

  

Funkcie dotykových tlačidiel
Automatické vynulovanie/
automatické vypnutie
Indikátor slabej batérie/preťaženia
Funkcia pridania vážených prísad
jednotka: g, oz, lb, ml

2. Napájanie elektrickou energiou
Toto zariadenie pracuje s 2 kusmi 1,5 V batérie veľkosti AAA. Vložte batérie pod 
správny kladný a záporný štítok. 

3. Použitie s nižšie uvedeným operačným systémom 

 

4. Aplikácia (AiFresh)
Váhu je možné pripojiť k aplikácii pomocou Bluetooth. Aplikácia „AiFresh“ pre 
operačný systém Android a iOS je k dispozícii v Google Play (Android) ako aj 
App Store (iOS).

Alebo môžete tiež naskenovať QR kód a nainštalovať si aplikáciu 
„AiFresh“



5. Poznámka
Váhu je možné spárovať s mnohými zariadeniami, ale výsledky sa môžu 
odosielať iba do jedného zariadenia. Keď váhu používajú dvaja používatelia, 
nie je možné aktivovať dve aplikácie. Aby bol výsledok dosiahnutý, musí druhý 
používateľ aplikáciu vypnúť. 

6. Prevádzkové pokyny
6.1 Pripojenie aplikácie
6.1.1 Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne/tablete. Váha môže 

zostať neaktívna. 
6.1.2 Spustite aplikáciu. Zaregistrujte si svoj osobný profil (meno, pohlavie, vek, 

výška, váha atď.) pri prvom použití.
6.1.3 Aplikácia automaticky vyhľadá váhu, pripojí sa k nej a priradí ju k vášmu 

účtu. Zakaždým, keď ju aktivujete, aplikácia sa pripojí automaticky, keď je 
váha nablízku. 

 

Pripojte 
aplikáciu

   

Otvorte „Me 
(Ja)“ a nastavte 
informácie     

Vyplňte osobné 
údaje

        

Zvoľte 
požadovanú 
jednotku, alebo 
stlačte tlačidlo 
„Unit“ na váhe



6.2 Analýza obsahu výživných látok v potravinách

Vstúpte do 
rozhrania    

Vstúpte do 
databázy 
potravín 
a vyberte 
váženie 
potravín 

       
Vložte jedlo na 
váhu na jeho 
odváženie 

    
Kliknite na 
„NUTRIENT 
COUNT“ na 
analýzu

6.3 Pridanie prispôsobeného jedla
 Požívateľ môže ručne pridať jedlo do databázy potravín 

 

 

Vstúpte do 
„Custom“

       

Zadajte názov potraviny a výživovú hodnotu 
a ULOŽTE



6.4 Ako zaznamenávať údaje o príjme potravy a kontrolovať 
históriu merania

 
Vstúpte do 
rozhrania, zvoľte 
jedlo, váženie a 
kliknite na „Plate 
(Tanier)“

    
Kliknite na 
„Confirm 
(Potvrdiť)“

    
Príjem potravy 
sa zaznamená    

Históriu 
je možné 
skontrolovať 
podľa dátumu 

6.5 Funkcia ručnej prípravy kávy

 

  
Vstúpte do 
rozhrania, kliknite 
na symbol „šálka 
kávy “ v pravom 
hornom rohu

           
Spustite 
načasovanie              

Pridajte mletú kávu 
a keď je hmotnosť 
stabilná, kliknite na 
„coffee“ (na ľavom 
tlačidle) pre záznam

  



      

Kliknite na symbol „nula“ 
(funkcia tare) a znova sa 
zobrazí hmotnosť „0“.

            

Horúcu vodu prilievajte pomaly, 
podiel mletej kávy a vody sa 
zobrazí v pravom dolnom rohu. 
Po dokončení pridávania zastavte 
načasovanie. 

   
7. Funkcia váženia a pridania prísad počas váženia
* Symbol funkcie tare v aplikácií AiFresh je „nula“.
* Symbol tlačidla na váhe je „TARE“

Funkcia tare/vynulovania je mimoriadne užitočná na výpočet hmotnosti prísad, 
ktoré nie je možné vložiť priamo na plochu.
Napríklad múka alebo tekutiny, ktoré pred vážením vyžadujú nádobu.

7.1 Najskôr položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stlačením tlačidla TARE 
zapnite váhu a počkajte kým sa zobrazenie vráti na nulu.

 
7.2 Položte predmet alebo nádobu na váhu, na LCD displeji sa zobrazí 

hmotnosť predmetu alebo nádoby, stlačte tlačidlo TARE

 
7.3 Pridajte položky na odváženie, pričom sa zobrazí hmotnosť naposledy 

pridanej položky.
 

 



7.4 Odoberte všetky vážené položky, zobrazí sa aktuálna záporná hmotnosť a 
stlačte tlačidlo TARE na vynulovanie.

 

Upozornenie
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.

3) Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát. Na váhu však nikdy 
neumiestňujte viac ako 5 kg vážených položiek.

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

8. Indikátor
1) Keď je váha preťažená, na displeji sa zobrazí „O_Ld“. 

Aby ste váhu chránili, zložte z nej predmet spôsobujúci 
preťaženie.

2) Keď sa na LCD displeji zobrazí „Lo“, otvorte kryt priestoru 
pre batérie a vymeňte batérie za nové. 

9. Použitie a starostlivosť
* Umiestnenie váhy na tvrdý a rovný povrch zabezpečí najväčšiu presnosť.
* Váhu čistite vlhkou tkaninou, ale dajte pozor, aby do nej nevnikla voda. 
* Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. 
* Pokiaľ váhu nepoužívate, neskladujte ju vo zvislej polohe, pretože by sa vybili 

batérie. Ak váhu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie. Ušetrí to 
životnosť batérií a zabráni sa vytečeniu batérií. 

* S váhou zaobchádzajte opatrne. Je to presný nástroj. Nehádžte ňou. 
* Nepoužívajte váhu na legálne obchodné použitie. 


