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NÁVOD NA OBSLUHU 

ODMERKOVEJ VÁHY C1 – 1000G/1G 

 

Technické špecifikácie 

• Váživosť do 1000g presnosť na 1g 

• Napájanie 2xAAA batériami (súčasť balenia) 

• Pracovná teplota – 40°C - +120°C 

• Jednotky váženia: g, ml, oz, cup, ct, lb 

•  
Ovládacie tlačidlá 

• 1. Tlačidlo ON, OFF  

•  Tlačidlo ON slúži pre zapnutie, tlačidlo OFF pre vypnutie váhy. 

• 2. Tlačidlo MODE  

• Týmto tlačidlo je možné meniť jednotky hmotnosti. 

• 3. Tlačidlo TARE - Tlačidlo slúži na nulovanie váhy. 
 
 

Ovládanie váhy:  
- Položte odmerkovú váhu na rovný povrch. Stlačte tlačidlo zapnutia. Po 5 

sekundách sa na LCD displeji objaví 0000 a potom 0. Váha je pripravená na 
používanie.  

- V móde NORMAL je váha nadstavená na gramy a hustotu 1g/ml. 
- Pre zmenu jednotiek stláčajte tlačidlo MODE. Aby ste váhu vynulovali podržte 

tlačilo TARE a váhu vypnite.  
- Aj počas váženia môžete meniť jednotky stláčaním tlačidla MODE na g, ml, oz, 

cup, ct a lb.  
 
Zmena váženej potraviny:  

- Stlačte tlačidlo zapnutia. Keď sa na displeji zobrazí 0000, podržte tlačidlo MODE 
a na displeji sa zobrazia  jednotlivé potraviny. (Normal, flour (múka), water (voda), 
milk (mlieko), sugar (cukor) a oil (olej).  

- Vybratá potravina bude blikať, stláčaním tlačidla MODE meníte potravinu. Na 
potvrdenie výberu, stlačte tlačidlo zapnutia. 

- Potom ako je potvrdený výber, položte váhu na rovný povrch. PO 5 sekundách sa 
váha znuluje a je pripravená na použitie.   

 

Potravina Hustota 

Voda 1,00 g/ml 

Mlieko 1,03 g/ml 

Olej  0,92 g/ml 

Cukor 0,87 g/ml 

Múka 0,52 g/ml 
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Viacnásobné tarovanie:  

- Na pridanie viacerých ingrediencií do odmerkovej váhy môžete použiť funkciu 
viacnásobnej tary. Potom ako dovážite prvú ingredienciu, stlačte tlačidlo TARA. 
Displej bude chvíľku blikať a potom sa zresetuje na 0. Následne môžete pridať 
ďalšiu ingredienciu.  

 
Meranie teploty:  

- Keď je váha zapnutá, automaticky meria teplotu okolitého prostredia a teplota sa 
zobrazuje na displeji.  

- Môžete si vybrať medzi stupňami celzia a farenheitmi. Jednotky zmeníte pomocou 
podržania tlačidla TARA na 5 sekúnd.  

 
Upozornenie:  

- Počas váženia majte váhu položenú na rovnom povrchu, aby ste dosiahli čo 
najpresnejšie výsledky.  

- Maximálna váživosť je 1000g. Ak je táto hranica prekročená, váha zobrazí err. 
- Ak je batéria vybitá, na displeji váhy sa zobrazí Lo. Ihneď vymeňte batériu.  
- Pri čistení váhy, odstráňte odmerku z váhy s držadlom. Odmerku je možné umývať 

aj v umývačke a tiež je možné je použiť v mikrovlnej rúre.  
- Ak sa displej váhy zasekne, odstráňte batériu a znovu ju vložte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie : 

Táto váha je metrologické zariadenie prevádzka ktorého sa musí riadiť Zákonom o metrológii č. 
142/2000 Zb. Pre jednotlivé komponenty platí spoločná podmienka, že nesmie byť  do nich žiadnym 
spôsobom zasahované a ani otvárané ich krytovanie. Nesmú byť vystavené  rýchle sa opakujúcim  
zapnutiam a vypnutiam el. napájaním, prípadne elektrickým rušeniam.  Nosník váhy  nesmie byť staticky 
zaťažený nad hodnotu 100% z max váživosti. a dynamicky zaťažený nad hodnotu 60% z max. váživosti. 
Ďalej nesmie byť vystavený bočným silám ako náraz do boku váhy.  Maximálne zaťaženie na jednotlivé 
rohy váhy nesmie  prekročiť 40% z max. váživosti. Uvedené komponenty váhy nesmú byť zaplavené vodou, 
na trvale vystavované vlhkosti  nad 99%. Povrch váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči 
zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy  a jeho okolie., 
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