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NÁVOD K OBSLUHE 

VÁHY NS-39 NA BATOŽINU DO 50kg 
 

Technické špecifikácie 

• Váživosť do 50kg, presnosť na 10g  

• Napájanie 2xAAA batériami 

• Pracovná teplota – 0°C - +30°C 

• Jednotky váženia: kg, lb 
 

 
Prevádzka váhy 
Pred prvým spustením je potrebné do váhy vložiť dve AAA batérie. Kryt batérií sa nachádza na 
boku váhy. Váhu je následne potrebné zapnúť tlačidlom TARE, počkať až sa na displeji zobrazí 
0  a následne zavesiť na popruh vážený predmet. Váhu nie je vhodné nechať trvalo zaťaženú. 
Po ustálení hmotnosti na váhe sa hmotnosť na displeji uzamkne a zostane zobrazená aj po 
zvesení váženého predmetu. Pre opätovné váženie je potrebné stlačiť tlačidlo TARE. 
 - váha nesmie byť zaťažená nad maximálnu váživosť, inak dôjde k poškodeniu 
snímača váhy. Na takéto poškodenie váhy sa nevzťahuje záruka. 
 -   váha sa v prípade ak nie je 90 sekúnd používaná automaticky vypne 
 - pokiaľ sa na displeji váhy zobrazí piktogram batérie, je potrebné vymeniť batérie vo 
váhe. 
 
 
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. napájania, 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, ni trvale vystavované vlhkosti  nad 99%. Povrch 
váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy  a jeho okolie. 

 


