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Uživatelská příručka 
 
 
 
Tento přístroj byl vytvořen tak, aby přesně změřil vaši hmotnost. Pokud jej budete používat a 
udržovat správným způsobem, bude vám sloužit mnoho let. 
 
 
Specifikace 

• vážící plocha ze 6 mm silného tvrzeného bezpečnostního skla 
• extra velký LCD displej 
• automatické nulování 
• automatické vypínání 
• indikátor přetížení 
• indikátor slabé baterie (jedna 3V lithiová baterie je součástí dodávky) 
• maximální hmotnost vážené osoby je 150 kg 
• stupnice po 100 gramech 

 
 
Napájení 
Váha je napájena jednou 3V lithiovou baterií (je součástí dodávky). Baterie je po dobu přepravy 
chráněna izolačním plastovým proužkem aby nedocházelo k jejímu samovolnému vybíjení. Před 
prvním použitím proužek vyjměte. Když se na displeji objeví indikátor „LO“, baterii vyměňte za 
novou. 
 



Návod k použití 
1. Umístěte váhu na pevném rovném povrchu (vyhněte se kobercům).  
2. Váhu zapnete našlápnutím na střed váhy. Vyčkejte několik sekund, dokud se na displeji 

nezobrazí 0 kg.  
3. Váha je nyní připravena k používání. Pokud se během deseti sekund nezačnete vážit, váha se 

opět automaticky vypne. Stoupněte si na váhu a proveďte vážení. 
4. Na váze stůjte klidně, svou váhu rozložte na vážící plochu rovnoměrně. Vyčkejte dokud 

váha nezměří vaši hmotnost. Vaše hmotnost se zobrazí číslem, které následně zůstane po 
změření hmotnosti na displeji zobrazena do okamžiku, než z váhy sestoupíte. Váha se na 
závěr automaticky vypne. 

 
Upozornění: 

Pokud vstoupíte na váhu dříve než se na displeji zobrazí nula, vážení nezačne a displej ukáže 

chybové hlášení „Err“. Pokud tato situace nastane, z váhy opět sestupte, vyčkejte až se automaticky 

vypne a poté ji znovu zapněte a čekejte, dokud se nezobrazí na displeji nula. Pak teprve se na váhu 

postavte. 

 

 
Pro co nejpřesnější výsledek měření postupujte následovně: 

• Vždy se važte výhradně na stejné váze umístěné na stejném místě na podlaze. Vezměte 
prosím na vědomí, že nerovná podlaha může způsobit odchylky měření. 

• Važte se bez oblečení a bez obuvi, vždy před jídlem a ve stejný čas. 
• Ujistěte se, že povrch váhy je čistý a suchý. 

 
 
 
Jednotky měření 
Váha ukazuje hmotnost v kilogramech. Nejmenší jednotkou měření je 100 gramů.  1 kg = 1000 g. 
 
 
 
Automatické vypnutí 
Pokud z váhy sestoupíte, ta se automaticky vypne. Pokud se během krátké doby, kdy se na displeji 
zobrazí nula, neprovede další vážení, váha se po přibližně šesti sekundách automaticky vypne. 
 
 
 
Indikátor přetížení 
Pokud je váha přetížena, tedy například se na ni postaví člověk těžší než je technický limit váhy, na 
displeji se zobrazí chybové hlášení „Err“. 
 
 
 
Ukazatel slabé baterie 
Když se životnost baterie blíží ke konci a bude třeba ji vyměnit, zobrazí se na displeji informativní 
hlášení „LO“. Vyjměte z váhy baterii a nahraďte ji novou. Při vkládání nové baterie dbejte na 
správnou polarizaci. 
 
Upozornění: 

Při výměně baterie dbejte na to, aby nedošlo k poškození kontaktů. Mohlo by dojít k jejich ohnutí 

nebo ulomení. 

 
 
 



Pokyny pro péči o váhu 
• Váhu čistěte pouze suchou měkkou utěrkou. Zabraňte vniknutí vody do váhy. 
• K čištění nepoužívejte abrazivní materiály nebo detergenty. 
• Zabraňte potřísnění váhy vodou, protože by mohlo dojít k poškození vnitřní elektroniky. 
• Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterii. 
• Pokud je povrch váhy vlhký, může být kluzký. 
• Na váhu neskákejte a nesmíte ji upustit na zem. 
• Neryjte do ní ostrými tvrdými předměty. 
• Skleněná plocha váhy je určena pro stabilní statický tlak a prudký náraz ji může rozbít. 
• Vždy váhu používejte a skladujte na suchých místech mimo přímých zdrojů tepla. 
• Váha by měla být vždy uložena a používána v horizontální poloze. 
• Chraňte váhu před dětmi. 

 
 
 
 

ZÁRUČNÍ LIST 
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Razítko a podpis prodávajícího………………………………………………………………. 
 
 
Záruční doba 
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční. 
 
Záruční podmínky 
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení 
(účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a 
jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k 
použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, 
akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze 
považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník 
nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady). 
 
Zánik nároku na záruku 
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:  
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím.  


