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Návod k obsluze a údržbě 

ELEKTRONICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA KS05 
 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická data: 

Typ:     KS 05 

Napájecí napětí:   1 x CR2032 baterie (není součástí výrobku) 

Max. kapacita:   5 kg 

Min. váživost:   1 g 

Dělení stupnice:   1 g 

 

Provozní podmínky: 

Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 

(běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách 

s nebezpečím výbuchu a požáru. 

Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Výrobek není 

voděodolný. Nevystavujte jej proto dešti nebo jiné vlhkosti. Nerozmontovávejte zařízení. 

Toto zařízení neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. 

 

Obsluha: 

Před prvním použitím: 

• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 

• Opatrně odstraňte obalový materiál. 

• Otevřete zásobník na spodní straně váhy a vložte do něj 1 novou baterii CR2032. Při nákupu 

baterií si povšimněte záručního data! 

• Řádně omyjte vážící misku. 



 

Používání: 

Uvedení do provozu: 

Položte váhu na rovnou plochu. Stisknutím tlačítka uveďte přístroj do chodu. Na digitálním 

ukazateli se objeví číslice 8888. Vyčkejte až se displej vynuluje. Váha se automaticky vypne, 

je-li 120 sec. nepoužívána. 

Vážení: 

Funkce přivažování: 

• Po zapojení váhy postavte vážící misku na vážící plochu 

• Stiskněte tlačítko a vyčkejte zobrazení 0. Váha vážící misky se automaticky odečte 

• K vážení různých přísad jednoho receptu (např. mouka, cukr, máslo….) v jedné nádobě 

postačí: 

– první přísadu ponechat po vážení v nádobě, 

– stisknout tlačítko R po dobu cca 2 sec.až se opět zobrazí 0, 

– vložit další váženou přísadu do nádoby. 

Kapacita celkového automatického přivažování je omezena maximální kapacitou přístroje. 

Přísady v pevném stavu (chléb, ovoce, čokoládu…..) je možno položit přímo na vážící 

plochu. Pozn. Kolísá-li ukazatel mezi dvěma údaji, leží hmotnost přesně uprostřed. 

Změna měrné jednotky: 

Pro změnu měrné jednotky (g/Oz) zmáčkněte při nulové hodnotě tlačítko UNIT. 

Pokud zařízení nefunguje: 

• Zkontrolujte správné vložení baterií 

• Zkontrolujte, zda je váha postavena na rovné ploše a nedotýká se zdi. 

• Nepokládejte na váhu věci, dokud ukazatel neukazuje 0. 

• Pokud se po zapnutí na displayi ukáže , vyměňte baterie. 
• Pokud se na displayi ukáže EEEE, je váha přetížena. 

Údržba a čištění: 

• Z důvodu snadnějšího čištění vážící plochy je možné ji sejmout 

• Přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků, pouze ho otřete vlhkým hadříkem. 

• K čistění nepoužívejte rozpouštědla. 

• Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče. 

Doporučení: 

• Váhu nevystavujte blízkosti tepelného zdroje. 

• Na váhu nepokládejte žádné horké předměty 

• Váhu nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Zabraňte styku vody se spotřebičem. 

• Nepoužíváte-li právě váhu, nezatěžujte ničím její vážící plochu. 

• Spotřebič používejte a skladujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. 

Upozornění: 

Po ukončení životnosti spotřebiče je nutno spotřebič likvidovat dle platných zákonů o 

odpadech. Ujišťujeme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve 

smyslu zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají 

za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí 

uvedených v tomto Návodu k použití. Technické parametry zařízení se mohou měnit bez 

předchozího upozornění.  

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny. 
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Likvidace odpadu: 

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, 

odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich 

zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s 

netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: 

Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. 

Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické 

přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje 

může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí. 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

 

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 
Záruku je možné uplatnit pouze na výrobní chyby. Na výrobku nesmí být vykonané žádné 

úpravy a změny. Záruku není možné uplatnit na chyby způsobené nesprávným používáním, 

které je v rozporu s návodem a chyby způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). 

Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. 

Standardní záruka je poskytovaná po dobu 24 měsíců od data nákupu výrobku spotřebitelem. 

Záruka je poskytovaná na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s 

typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. 

Typ výrobku:……………………………. 

Datum prodeje:………………….……….  

Razítko a podpis prodejce:…………………………….. 

Datum reklamace:………………………. 

Zjištěná závada:………………………….………………………………………… 


