
CZECZ
E Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento výrobek 

je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro lékařské, průmy-
slové nebo komerční účely. Umístěte váhy na plochý, suchý a neklou-
zavý povrch. Nepoužívejte výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu. 
Nepřetížujte váhy. Neinstalujte tento výrobek v blízkosti plynového 
nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte výro-
bek přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ani neskladujte váhy v 
místnostech s vysokou vlhkostí (více než 80%), nedovolte vniknutí vody 
nebo jiných kapalin do tělesa váh, protože to může ovlivnit přesnost 
vážení nebo způsobit poškození výrobku. Buďte obzvlášť opatrní, po-

kud zařízení používají děti nebo osoby s postižením. Nedovolte dětem 
používat výrobek jako hračku. Nevystavujte váhu nárazům. Pokud váhy 
nepoužíváte delší dobu, musíte baterie vyjmout z prostoru pro baterie.  
Při instalaci baterií dodržujte polaritu striktně podle symbolů. Včasně 
vyměňujte baterie. Neodstraňujte ani neopravujte váhu sami. Pokud se 
vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte autorizované servisní středis-
ko. POZOR! Nedovolte dětem hrát s plastovými sáčky nebo fólií. Hrozba 
udušení! Pokud byl výrobek po určitou dobu uchováván při teplotě 
nižší než 0 ° C, musí se před zapnutím udržovat v místnosti po dobu 
nejméně 2 hodin.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Otevřete prostor pro baterie na zadní straně váhy. Výrobek je přip-
raven k použití. 
POUŽITÍ VÝROBKU
Umístěte výrobek na pevný, vodorovný povrch. Chcete-li zapnout, 
stiskněte pracovní plochu. Po několika sekundách se na displeji zo-
brazí “0”. Položte produkt na váhy, na displeji se zobrazí váha pro-
duktu. Přístroj je nastaven na gramovou jednotku (g). Pro důsledné 
zvážení složek umístěte nádobu na pracovní plochu. Tlačítkem TARE 
nastavte zobrazení na displeji na “0.  Umístěte první složku do nádo-
by a zkontrolujte číselné údaje na displeji. Stiskněte tlačítko TARE, 
indikátory se vynulují. Je možné přidat ingridienty do maximální 
váhy 5 Kg.  

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud váhy nejsou v provozu do jedné minuty, automaticky se vypnou.
PŘETÍŽENÍ (OVERLOADS)
Pokud je váha přetížena, na displeji se zobrazí “0-Ld” nebo “Err”.
PŘEPÍNAČ JEDNOTEK MĚŘENÍ 
Pomocí tlačítka UNIT Hold můžete změnit jednotky měření.
VÝMĚNA BATÉRIE
Pokud se na displeji objeví symbol baterie, vyměňte baterii.

POUŽÍVÁNÍ

Pracovní povrch otřete vlhkým hadříkem a poté jej utřete suchým. Základnu váhy vyčistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění 
váhy chemické nebo abrazivní prostředky.

ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA

Splňte požadavky uvedené v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY. Váhu udržujte v horizontální poloze. Během uschovávání se ujistěte, že na výrobku 
nejsou žádné předměty. Mějte váhu na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

SKLÁDOVÁNÍ

Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím 
odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. 
Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout 
v důsledku nesprávné manipulace s odpady.
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