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NÁVOD K OBSLUHE 

LYŽICOVEJ VÁHY 500g 

 
 

Príprava k použitiu 
 Vložte dve AAA batérie zo zadnej strany rúčky váhy. 
 

Ovládacie tlačidlá váhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návod na použitie 
1. Zapnutie a vypnutie váhy 

 Stlačte tlačidlo „I“ pre zapnutie váhy. Váha po dlhšom stlačení tlačidla na displeji zobrazí 
888888, následne, po vnútornej kontrole váhy sa zobrazí 0,0. Váha je pripravená na 
váženie. 
2. Vypnutie váhy 

 Váhu je možné vypnúť dlhším stlačením tlačidla „I“. Váha sa taktiež vypne sama po 60 
sekundách nečinnosti. 
3. Nulovanie a tarovanie váhy 

 Pokiaľ váha po zapnutí do 10 sekúnd neprejde sama do režimu váženia, stlačte opäťovne 
tlačidlo TARE. 

 Pokiaľ chcete vytarovať váhu (odčítať napr. obal od váženého predmetu), položte na 
lyžičku prvú váženú surovinu, stlačte tlačidlo TARE a následne môžete odvážiť druhú 
surovinu. Ich spoločná hmotnosť však nesmie presiahnuť nosnosť lyžičky – 500g !  

 Pre návrat do bežného režimu váženia opätovne stlačte tlačidlo TARE. 
4. Prepínanie jednotiek váženia 
 Pomocou tlačidla MODE môžete prepínať jednotlivé jednotky hmotnosti. 
5. Podržanie nameranej hodnoty  
Po navážení váha nameranú hodnotu zobrazí na displeji aj po odobraní váženého 

predmetu. Funkciu HOLD (podržanie nameranej hodnoty) môžete vypnúť dlhším 
podržaním tlačidla HOLD kým sa na displeji neobjaví H-off. Pre opätovné zapnutie 
funkcie znova podržte tlačidlo HOLD kým sa na váhe neobjaví H-on. 

Dôležité UPOZORNENIA 
1. Pokiaľ sa na displeji zobrazí „O_Ld“ alebo „EEEE“, váha je preťažená. Odstráňte 
nadbytočnú hmotnosť váhy. Konštantným preťažovaním váhy dôjde k jej poškodeniu. Na 
takéto poškodenie váhy sa nevzťahuje záruka. 
2. Pokiaľ displej zobrazí „LO“, batérie sú vybité, je potrebné ich vymeniť. 
3. Váha nie je vodeodolná – váhu je možné umývať len navlhčenou handričkou. 
4. Pri páde váhy môže dôjsť k jej poškodeniu. Na poškodenie váhy spôsobené jej 
nesprávnou obsluhou sa nevzťahuje záruka. 
5. Váhu nie je možné používať ako bežnú lyžičku – pri manipulácii by mohlo prísť k jej 
preťaženiu. Váha taktiež nie je určená ako hračka pre deti. 

Tlačidlo zapnutie/vypnutie váhy, funkcia 

TARE 

Mode – tlačidlo zmena modu/jednotiek 

HOLD – tlačidlo podržania nameranej 

hodnoty 


