
GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM VAŠEJ KUCHYNSKEJ VÁHY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY
• Kuchynskú váhu vždy položte na rovnú a stabilnú pracovnú plochu.
• Váhu čistite vlhkou handričkou, aby sa dovnútra nedostala voda.
• Ak sa váha dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie.
• Nikdy nič nepokladajte na váhu, keď sa nepoužíva.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
• Pri páde váhy alebo pri nešetrnom zaobchádzaní s váhou môžete poškodiť snímač.
• Ak vaša kuchynská váha nefunguje, skontrolujte, či sú batérie vložené správne a či sa 

nevybíjajú.
• Tieto kuchynské váhy sú určené len na domáce použitie. 

VLASTNOSTI PRODUKTU
• Rozsah hmotnosti: 2 g až 10 kg. S presnosťou na 1 g.
• Jednotky: g/ml/kg/lb/oz - Voda: 1g = 1ml. To sa môže meniť v závislosti od použitej 

kvapaliny.
• Funkcia TARE: automatické vynulovanie
• Ak váhu približne 2 minúty nepoužívate, automaticky sa vypne
• Napájanie: dve 1,5V AAA batérie 
POPIS PRODUKTU

: On/Off tlačidlo  
TARE : automatické vynulovanie
UNIT : zmena jednotky (g/ml/kg/lb/oz)

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Nastavenie váhy
• Vložte dve 1,5 V AAA batérie do priehradky na batérie a uistite sa, že sú správne otočené.
• Položte váhu na rovnú a stabilnú pracovnú plochu. 
• Stlačte tlačidlo: na obrazovke sa zobrazia čísla «8888», potom «0».
• Potom sú váhy pripravené na použitie.
•  Vaša kuchynská váha sa automaticky vypne, ak ju približne 2 minúty nepoužívate. Môžete ju 

vypnúť aj manuálne, podržaním tlačidla na 2 sekundy. 
Automatické vynulovanie: funkcia TARE
• Na váhu položte nádobu. Na obrazovke sa zobrazí hmotnosť nádoby.
•  Stlačte tlačidlo TARE. Na obrazovke sa zobrazí „0“. Teraz môžete do nádoby vložiť ingrediencie, 

ktoré chcete odvážiť.
• Ak vyberiete ingredienciu z váhy, na obrazovke sa zobrazí nová hmotnosť. Ak potom stlačíte 

tlačidlo TARE, obrazovka sa vráti na nulu. 
Výmena jednotky
Po zapnutí váhy stlačte tlačidlo UNIT pre zmenu jednotky. Bude sa pohybovať od gramov/
mililiter (g-ml) po kilogramy (kg), potom od unce (oz) po libru (lb).
Chybové hlásenia
1.  Nestabilná pracovná plocha: ak sa na obrazovke zobrazí správa „unst“, presuňte váhu na rovnú a 

stabilnú pracovnú plochu.
2. Preťaženie: na obrazovke sa zobrazí správa «EEEE».
3. Batérie sú vybité: keď uvidíte správu «Lo», musíte vymeniť batérie. 

Váš spotrebič obsahuje veľa materiálov, ktoré je možné opätovne použiť alebo recyklovať.

Odneste ho do miestneho zberného miesta odpadu alebo, ak to nie je možné, do schváleného servisného 

strediska, aby ho mohli zlikvidovať.


