
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. 
Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

návod na použití váhy osobní

Technické parametry

Napětí DC 2x3V, napájení 2 ks baterií CR2032 (kno�íkové, součást balení)

Rozsah vážení   2 - 150  kg

Krok vážení 0,1 kg

Jednotky vážení kg, lb, st

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně. • V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte. • Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho 
  mimo jejich dosahu. • Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití. • Používejte spotřebič pouze na vodorovném 
  stabilním podkladu. • Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie! • K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a 
  chemicky agresivní látky. • Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a 
  opravit autorizovaným servisním střediskem. • Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama. • Spotřebič je křehký měřicí přístroj. Předcházejte nárazům a pádům. Neskákejte na vážicí plochu.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis. Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

DOPORUČENÍ
Važte se na vodorovném stabilním podkladu. Použijte tvrdou plochu, ne koberec.
Važte se na stejném místě. Nerovná plocha může ovlivňovat naměřené údaje.
Važte se bez oděvu, obuvi, před jídlem a přibližně ve stejnou denní dobu, nejlépe po ránu.

NÁVOD K OBSLUZE
VLOŽENÍ BATERIÍ
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie naspodu spotřebiče. 2. Vložte do prostoru pro baterie 1 ks baterií typu CR2032 (knoflíkové) a řádně jej uzavřete krytem.
VÁŽENÍ
1. Přepínačem naspodu spotřebiče zvolte jednotky vážení kg/lb/st (kilogram, libra, stone). 2. Položte spotřebič na vodorovný stabilní podklad.
3. Jednou nohou stoupněte na střed vážicí plochy tak, aby se spotřebič zapnul. Na displeji se zobrazí údaj 8 (Obr. 1).
4. Vyčkejte, dokud se nezobrazí údaj 0,0 (Obr. 2). 5. Opatrně se postavte na vážicí plochu. Dejte pozor, abyste se nesmekli nebo se spotřebič nepřevrátil. 
Na displeji se ustálí naměřená hodnota. 6. Sestupte z vážicí plochy. 7. Spotřebič se po několika vteřinách automaticky vypne.

DALŠÍ INFORMACE NA DISPLEJI
Pokud se po zapnutí na displeji zobrazí nápis Lo (Obr. 3) nebo displej nic nezobrazuje, jsou baterie vybité a musí být vyměněny za nové. 
Vyměňte vždy všechny baterie za nové, nekombinujte staré a nové kusy.
DOPORUČENÍ
Važte se na vodorovném stabilním podkladu. Použijte tvrdou plochu, ne koberec. Važte se na stejném místě. Nerovná plocha může ovlivňovat naměřené údaje.
Važte se bez oděvu, obuvi, před jídlem a přibližně ve stejnou denní dobu, nejlépe po ránu.
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NÁVOD K OBSLUZE
VLOŽENÍ BATERIÍ
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie naspodu spotřebiče.
2. Vložte do prostoru pro baterie 1 ks baterií typu CR2032 (knoflíkové) a řádně jej uzavřete krytem.
VÁŽENÍ
1. Přepínačem naspodu spotřebiče zvolte jednotky vážení kg/lb/st (kilogram, libra, stone).
2. Položte spotřebič na vodorovný stabilní podklad.
3. Jednou nohou stoupněte na střed vážicí plochy tak, aby se spotřebič zapnul. Na displeji se zobrazí údaj 8 (Obr. 1).
4. Vyčkejte, dokud se nezobrazí údaj 0,0 (Obr. 2).
5. Opatrně se postavte na vážicí plochu. Dejte pozor, abyste se nesmekli nebo se spotřebič nepřevrátil. Na displeji se ustálí naměřená hodnota.
6. Sestupte z vážicí plochy.
7. Spotřebič se po několika vteřinách automaticky vypne.
DALŠÍ INFORMACE NA DISPLEJI
Pokud se po zapnutí na displeji zobrazí nápis Lo (Obr. 3) nebo displej nic nezobrazuje, jsou baterie vybité a musí být vyměněny za nové. 
Vyměňte vždy všechny baterie za nové, nekombinujte staré a nové kusy.
Pokud se na displeji zobrazí nápis Err (Obr. 4), došlo k přetížení spotřebiče a hrozí jeho poškození.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
Pokud se na displeji zobrazí nápis Err (Obr. 4), došlo k přetížení spotřebiče a hrozí jeho poškození.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci 
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a 
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, 
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.
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