
                                                                                   Návod k obsluze
R272B - Kuchyňská váha  1g-5kg digitální  

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup
tohoto produktu. Tento návod k obsluze je
součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny
k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod. Ponechejte si tento návod,
abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Maximální hmotnost: 5 kg, Minimální
hmotnost: 0,2g, Přesnost 1g, Jednotka: kg /
g / lb / oz,     pětimístný, snadno čitelný LCD displej o velikosti 45x15 mm, Průměr 
kola vážení 15 cm, Signalizace přetížení, slabé baterie a měření, Napájení jedné 
baterie CR2032 3V (součástí balení)   

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování 
a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), 
silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly 
spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
FUNKCE TLAČÍTEK
Tlačítko ON/OFF: Zapínání, vypínání
Tlačítko tára: funkce dovažování (TARE) 
PROVOZ
Vyjměte váhu, otevřete kryt pro baterie, instalujte baterie do pouzdra pro baterie. 
Umístěte váhu na plochý stůl a zajistěte, aby byla stabilní.
VÁŽENÍ

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ k zapnutí zařízení, po několika sekundách se na 
displeji zobrazí „0g“. 

2. Ve stavu vážení, položte předmět na váhu, LCD displej zobrazí hmotnost.
3. Pokud je na váze předmět (nádoba), po stisknutí tlačítka „TARE“ (dovažování), 

se na LCD displeji zobrazí nula. Vynulujete tak hmotnost předmětu, do kterého 
chcete umístit objekt vážení (přísada). Pokud chcete vážit více přísad, můžete 
zopakovat tuto funkci.
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4. Po splnění všech výše uvedených kroků odeberte z váhy nádobu, poté se na 
LCD displeji zobrazí, hmotnost nádoby před stisknutím tlačítka „TARE“ se 
záporným znaménkem.

5. Pokud nic nevážíte, či poté co je na váze stále stejná hmotnost, zařízení se 
automaticky vypne po několika sekundách.

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Pokud obrazovka zobrazuje symbol „LO“, znamená to, že je zařízení nedostatečně 
napájeno. Prosíme, vyměňte co nejdříve baterie.
POUŽITÍ A INSTALACE BATERIÍ
Když vyměňujete baterie, prosíme otevřete kryt pro baterie na zadní části, vložte 
baterií do pouzdra na baterie, poté pevně uzavřete kryt pro baterie.
RADY PRO POUŽITÍ A PÉČI
Umísťujte váhu na čistý a plochý stůl. 
Maximální hmotnost váhy je 5 kg, což zahrnuje hmotnost před dovažováním (tedy 
celková hmotnost umístěná na váze)
K zajištění životnosti váhy ji neukládejte do mokrých, horkých a studených podmínek.
Produkt patří mezi elektronická zařízení s vysokou přesností vážení, prosíme 
nestlačujte ani neupusťte váhu, v opačném případě může snadno dojít k poškození. 
Pokud je povrch váhy špinavý, prosíme očistěte váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte
žádné chemické čistící prostředky a vodu, která by se mohla dostat dovnitř zařízení.
Tento produkt je určen pouze pro rodinné (domácí) vážení.

Pokud se výsledek nezobrazuje řádně, prosíme zkontrolujte zda je baterie pevně 
uchycena v držáku baterie. Nahraďte baterie, pokud nebyly delší dobu používány, a 
poté to zkuste znovu.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro 
produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, 
které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k 
obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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