
Digitální váha pro snadné zvážení zavazadel.  
HL1199B 

 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši váhu. Nejen že naše 
váhy přesně měří, ale mají i atraktivní design. Jsou lehké a 
skladné, takže je můžete mít neustále po ruce. 
 
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte manuál. 
 
SPECIFIKACE 

● Vybaveno vysoce precizním senzorovým systémem 
● Maximální kapacita: 40 kg 
● Minimální kapacita: 1 kg 
● Hmotnost: 100g 
● Jednotky: kg/lb 
● Jedno tlačítko 
● Napájení: 1 lithiová baterie (Cr2032) 

 
 
Vložení baterie  

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje. Vložte jednu 3V baterii podle obrázku 
níže a vraťte kryt zpět. 

 
2. Na LCD displeji se objeví „888“. Během 3 sekund bude na displeji se objeví „0.0 kg“. 

 
 
Používání váhy 

 
1. Zmáčkněte tlačítko (ON/OFF) a tím se váha zapne. Na displeji se na začátku 

ukáže „888“ . Po spuštění se ujistěte, že držíte váhu ve vertikální poloze a na 
displeji se ukáže „0.0 kg“. 

2. Předmět který chcete zvážit by měl být připojen k váze, když je na displeji „0.0 kg“. 
Následně uchopte držadlo váhy a předmět zvedněte. Jakmile bude předmět zvážen, 
na displeji se objeví „hold“.  

3. K resetování váhy, aby bylo možné zvážit další předmět, odstraňte původní předmět 
a zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ Na LCD displeji se následně objeví „0.0 kg“.  

4. Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ a váhu vypněte nebo počkejte 60 sekund a váha se 
sama automaticky vypne. 

 
Změna jednotky 

1. Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ a váha se zapne. Na displeji se vždy na začátku 
použití objeví „888“, v tento moment rychle zmáčkněte opět tlačítko „ON/OFF“ a váha 
změní svoji jednotku z kg na lb nebo obráceně. 

 
 



TARA  
1. Pokud používáte ke zvážení pomocnou bedýnku (krabici atd.), nejdříve ji zvažte 

prázdnou a vyčkejte až se na displeji objeví„hold“. Zmáčkněte 2x tlačítko „ON/OFF“.  
2. Až se na displeji objeví „0.0 kg“ umístěte předmět do bedýnky a zvažte ho. Na 

displeji se objeví pouze váha předmětu. 
 

 
Funkce tlačítka „ON/OFF“ 

● Zapíná a vypíná přistroj 
● Resetuje váhu na 0 
● Aktivuje funkci tara  
● Mění jednotky  

 
 
Důležité poznámky 

1. Maximální nosnost váhy je 40 kg. Pokud předmět váží víc než 40 kg, na displeji se 
objeví „ERR“. Jestliže se budete i přesto předmět zvážit, může dojít k nenávratnému 
poškození váhy!  

2. Pokud se na displeji váhy objeví symbol baterie nebo „Lo“ znamená to, že je baterie 
vybitá a potřebuje okamžitě vyměnit.  

3. K dosažení nejpřesnějšího zvážení, s váhou netřepte ani nehoupejte. 
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