
     s .r.o   elektronické součástky, Kosmova11,Ostrava-Přívoz

R277A -  Digitální závěsná háková váha na zavazadla     
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: 

Charakteristika:

- Rozsah vážení do 40 kg, dělení 10g 

- Funkce TARA (odečítá hmotnost obalu váženého
předmětu) 

- Funkce HOLD - fixace naměřené hmotnosti na displeji

- Možnost přepínání měrných jednotek pro vážení (g, oz, kg)

- Auto POWER OFF - automatické vypnutí při nečinnosti

- Zobrazení slabé baterie 

- Napájecí napětí: 2x lithivé baterie AAA - není součástí balení

Technická data:

Váživost: 40kg

Dílek - přesnost: 10g

Certifikace:pro kontrolní vážení - bez možnosti ověření

Funkce váhy: vážení

Napájení váhy: 2x AA baterie

Provedení konstrukce: plast

Provedení (materiál): plast

Displej: LCD 12mm

Prostředí: suché; prašné

Provozní teplota: +10°C » +30°C

Rozměr váhy š x v x h (mm): 140 x 32 x 30(220)

Umístění: závěsné

Hmotnost váhy včetně obalu: 0,11kg                

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:

I. Tlačítka

1. UNIT: tlačítko pro změnu jednotky hmotnosti od kg-Jin-1b-oz-kg,1 kg = 2jin-2,2Lb = 35 oz

2. POWER/TARE: tlačítko pro zapnutí / vypnutí funkce. TARE: tlačítko k odstranění váhy obalu 
volbu zámek a blokovací funkce 

II. postup:

Když se zobrazí obrazovka (0,00 nebo 0000), můžete začít vážit zboží. Max. hmotnost nesmí 
překročit 40kg, potom se zobrazí na displeji HOLD nebo Err.  Když je zboží na háku stabilní, 
zobrazí se na displeji navážena váha LOCK, pokud potřebujete vážit znova, stiskněte tlačítko 
TARE a poté dát zboží na hák váhy.

III. Upozornění

1. Vertikální poloha potřebná pro vážení.

2. Vyhněte se silným otřesům nebo vibracím během provozu.

3.  V případě, že váhu nebudete použít delší dobu. Vyjměte baterie, abyste se zabránilo 
poškození váhy.

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. 


