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POZNÁMKA: Vyobrazení LCD displeje je pouze orientační, rozhodující je displej na 
skutečném výrobku. 

  

■ FUNKCE 
1. Zobrazení objemu vody a mléka 
2. Dva systémy hmotnostních jednotek: g a lb:oz 
3. Dva systémy objemových jednotek: ml a fl'oz 
4. Indikace vybité baterie/přetížení 
5. S vysoce přesným snímačem zátěže 
6. S funkcí tárování 
7. Automatické vypnutí 

■ INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIE 
Typ baterie ve váze závisí na konstrukci výrobku. Typ baterie své váhy zjistíte dle 
níže uvedených nákresů. Následně vložte nebo vyměňte baterii podle uvedeného 
popisu. 

1. 1 x 3V CR2032 lithiová baterie (je součástí dodávky). Před použitím odstraňte 
izolační fólii; 

2. 2 x 1,5V (AA/AAA) baterie (nejsou součástí dodávky). Před použitím odstraňte balicí fólii; 
 

Sejměte kryt přihrádky na baterie na spodní straně váhy: 
A. Vyjměte použitou baterii pomocí ostrého předmětu dle 
zobrazení na nákresu. 
B. Vložte novou baterii vsunutím jedné strany baterie pod kryt a 
následným zatlačením na její druhou stranu. 

A. V případě potřeby vyjměte použité baterie pomocí ostrého 
předmětu. 
B. Vložte nové baterie vsunutím nejprve jedné strany baterie 
směrem dolů a následným zatlačením na její druhou stranu. 
(Dodržte správnou polaritu) 
  

Držák baterie 

Obr. 1 

Obr. 2 



■ LCD displej 

 

 

■ FUNKČNÍ REŽIMY 
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■ PŘEVODNÍ TLAČÍTKO JEDNOTEK MĚŘENÍ 

Na spodní straně váhy naleznete převodní tlačítko jednotek měření - viz obr. níže. 

 

■ PŘEVOD JEDNOTEK HMOTNOSTI 

Pokud váha dokáže zobrazovat metrické jednotky (g, ml) i imperiální jednotky (lb:oz, fl'oz), 
stiskněte tlačítko MODE pro volbu funkčního režimu (hmotnost, objem mléka, objem vody) a 

následně stiskněte tlačítko  pro přepnutí mezi těmito systémy. Příklad převodu jednotek 
hmotnosti: 

 

* Při nastavení g jako jednotek hmotnosti je výchozí jednotka objemu ml; 
* Při nastavení lb:oz jako jednotek hmotnosti je výchozí jednotka objemu fl'oz 

Poznámka: Systém jednotek váhy závisí na místě prodeje nebo na požadavku distributora.

 

Režim 
hmotnosti 



■ ZAHÁJENÍ VÁŽENÍ
1. Režim vážení 
A. Postavte váhu na pevný a plochý povrch. 
B. Pokud používáte misku, položte ji na váhu již před 
zapnutím váhy. 
C. Pro zapnutí váhy jemně zatlačte na její desku. 
D. Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí všechny údaje. 
E. Pro zahájení vážení položte vážený předmět na váhu. 
Na LCD displeji se zobrazí naměřená hmotnost. 
F. Pokud vážíte vodu nebo mléko, stiskněte tlačítko MODE 
pro měření a zobrazení objemu vážené látky. 

2. Režim zobrazení objemu 
A. Postavte váhu na pevný a plochý povrch. 
B. Pro zapnutí váhy jemně zatlačte na její desku. 
C. Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí „0“, a následně 
stiskněte tlačítko MODE pro volbu mezi režimem „Water“ 
(voda) nebo „Milk“ (mléko). 
D. Položte nádobu na tekutinu na desku váhy. 
E. Stiskněte tlačítko ZERO pro vynulování LCD displeje. 
F. Do nádoby nalijte tekutinu (vodu nebo mléko). Na LCD 
displeji se zobrazí objem tekutiny. 
G. Stiskněte tlačítko MODE (režim) pro výběr režimu 
„Weight“ (hmotnost) a zobrazení hmotnosti tekutiny.



■ FUNKCE NULOVÁNÍ („ZERO“) / TÁROVÁNÍ („TARE“) 
 
Slouží k postupnému dovažování dalších zátěží bez nutnosti odstranění dříve položených 
zátěží na váze. 
Položte první zátěž na váhu; zobrazí se zjištěná hmotnost. Před položením další 
zátěže stiskněte tlačítko ZERO pro vynulování hodnoty na LCD displeji. Tento 
postup můžete dále opakovat. 

■ Stav 1: Funkce nulování („ZERO“), když je celkový 
součet všech zátěží na váze ≤ 4% maximální kapacity 
váhy. (4 % = 80 g při kapacitě 2 000 g; 200 g při kapacitě 
5 000 g) 

Na LCD displeji se zobrazí symbol „----“ nebo „0g“ při 
každém stisknutí tlačítka ZERO. 
„----“ znamená, že hmotnost se neustálila. Vyčkejte prosím 
chvíli. „0g“ a současně ikona "o" v levém dolním rohu LCD 
displeje znamená, že je aktivní funkce nulování („ZERO“). 
Max. nosnost zůstává nezměněna. 

■ Stav 2: Funkce nulování („ZERO“), když je celkový 
součet všech zátěží na váze > 4% maximální kapacity 
váhy. (4 % = 80 g při kapacitě 2 000 g; 200 g při kapacitě 
5 000 g) 

Na LCD displeji se zobrazí symbol „----“ nebo „0g“ při 
každém stisknutí tlačítka ZERO. 
„----“ znamená, že hmotnost se neustálila. Vyčkejte prosím 
chvíli. 
„0g“ a současně ikona „TARE“ v levém horním rohu LCD 
displeje znamená, že je aktivní funkce tárování („TARE“). 
Maximální kapacita váhy se sníží o celkovou hmotnost 
všech břemen. 
 
Za tohoto stavu: 
Při stisknutí tlačítka ZERO se zobrazí celková hmotnost 
všech zátěží na váze. Chcete-li vážit více zátěží, jednoduše 
stiskněte tlačítko ZERO pro opětovné vynulování údaje na 
LCD displeji.



Distributor v ČR: Solight Holding s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Distributor v SK: Solight Holding s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4

Servisní středisko/Servisné stredisko: Solight Holding, s.r.o.,
Plumlovská 481/200, Čechovice, 796 04 Prostějov
tel. CZ: +420 491 512 083, tel. SK: +421 412 901 224, email.: servis@solight.cz

■ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
 

K automatickému vypnutí dojde, když displej zobrazuje 
trvale ‚0' nebo stejnou hodnotu hmotnosti po dobu 2 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY
 

1. Vyměňte baterii. 
2. Přetížení váhy. Odstraňte vážený předmět, aby 

nedošlo k poškození přístroje. Na váze se zobrazí její 
maximální kapacita. 

 

 

 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

1. Čistěte váhu mírně navlhčeným kusem látky. NEPONOŘUJTE váhu do vody ani 
nepoužívejte chemické/abrazivní čisticí prostředky. 

2. Všechny plastové části je třeba ihned po kontaktu s tuky, kořením, octem a silně 
ochucenými/barvenými potravinami očistit. Zabraňte kontaktu s kyselinami a šťávami 
z citrusových plodů. 

3. Váhu používejte vždy na pevném a plochém povrchu. NEPOUŽÍVEJTE na koberci. 
4. NEVYSTAVUJTE váhu úderům, otřesům a zabraňte jejímu pádu. 
5. Tato váha je vysoce přesný přístroj. Věnujte jí prosím potřebnou péči. 
6. Udržujte ji prosím v suchu. 
7. Pokud váhu nelze spustit, zkontrolujte, zda je vložena baterie, popř. zda je dostatečně 

nabita. 
8. Váha je určena pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely. 
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