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98209 ELEKTRONICKÁ VÁHA
NÁVOD K POUŽITÍ

1) Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě AAA-baterie dle pólového označení v přihrádce.

8) Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě AAA-baterie dle pólového označení v přihrádce.

2) Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Na displeji se ukáže „8888“ a pak se změní na „0“.

9) Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Na displeji se ukáže „8888“ a pak se změní na „0“.

3) Postavte vážený předmět do středu plošiny.
Displej ukáže jeho hmotnost.
Pokud by hmotnost předmětu překročila maximální váživost, na displeji se ukáže „0-Ld“.

10) Postavte vážený předmět do středu plošiny.
Displej ukáže jeho hmotnost.
Pokud by hmotnost předmětu překročila maximální váživost, na displeji se ukáže „0-Ld“.

4) FUNKCE TÁROVÁNÍ

11) FUNKCE TÁROVÁNÍ

Váha má tárovací funkci. Když displej ukazuje „0“, postavte nádobu na váhu. Stiskněte tlačítko
ON/OFF/TARE a za displeji se údaj o hmotnosti změní na „0“. Pak můžete nádobu naplnit.

5) ZMĚNA JEDNOTKY

Váha má tárovací funkci. Když displej ukazuje „0“, postavte nádobu na váhu. Stiskněte tlačítko
ON/OFF/TARE a za displeji se údaj o hmotnosti změní na „0“. Pak můžete nádobu naplnit.

12) ZMĚNA JEDNOTKY

Váhovou jednotku můžete změnit stiskem tlačítka UNIT.

Váhovou jednotku můžete změnit stiskem tlačítka UNIT.

6) POWER OFF (vypínání)

13) POWER OFF (vypínání)

Po zvážení může váhu vypněte stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF/TARE. Váha má funkci
automatického vypínání. Pokud není po dobu 2 minut znovu použita, automaticky se vypne.

7) VÝMĚNA BATERIÍ

Po zvážení může váhu vypněte stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF/TARE. Váha má funkci
automatického vypínání. Pokud není po dobu 2 minut znovu použita, automaticky se vypne.

14) VÝMĚNA BATERIÍ

Objeví-li se na displeji symbol baterie vyjměte vybité AAA-baterie a vložte 2 nové dle pólového
označení v přihrádce.

Objeví-li se na displeji symbol baterie vyjměte vybité AAA-baterie a vložte 2 nové dle pólového
označení v přihrádce.

PÉČE O PŘÍSTROJ

PÉČE O PŘÍSTROJ

1) Tato váha byla pečlivě vyrobena a nastavena .
Nerozebírejte ji ani ji nevystavujte tvrdým narazům ani otřesům.

1) Tato váha byla pečlivě vyrobena a nastavena .
Nerozebírejte ji ani ji nevystavujte tvrdým narazům ani otřesům.

2) Nepoužívejte váhu pod přímým slunečním zářením ani v blízkosti topidel nebo jiného sálavého
tepla apod.

2) Nepoužívejte váhu pod přímým slunečním zářením ani v blízkosti topidel nebo jiného sálavého
tepla apod.

3) Pokud chcete použít váhu v novém prostředí, kde je teplota rozdílná o 20°C nebo více,
nechte ji před použitím alespoň 2 hodiny stát .

3) Pokud chcete použít váhu v novém prostředí, kde je teplota rozdílná o 20°C nebo více,
nechte ji před použitím alespoň 2 hodiny stát .

4) Znečištěnou váhu otřete vlhkým hadrem.

4) Znečištěnou váhu otřete vlhkým hadrem.

5) Pokud se váha po delší dobu nepoužívá, vyndejte baterie.

5) Pokud se váha po delší dobu nepoužívá, vyndejte baterie.
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