
Návod na použitie k digitálnej váhe 

Funkcie váhy: 

- Popis: 600g*2g, 3kg*1g, 6kg*2g, 15kg*5g, 30kg*10g 

- Presnosť: 1/3000 F.S 

- Napájanie: 220V/110V, nabíjateľná batéria 

- Ukladanie 8 jednotkových cien. 

- Spočítanie viacerých položiek (1-99) 

- Funkcia uloženia (Account): vymazanie zmien a pamäti naraz. 

- Automatické vypínanie: šetrenie energie. 

- Displej: 

 Hmotnosť: 5 číslic 

 Jednotková cena: 5 číslic 

 Konečná cena: 6 číslic 

Tlačidlá, displej: 

ZERO: Používa sa pre nastavenie nuly váhy, displej sa nachádza na pravej strane pod 

okienkom Hmotnosť (Weight). 

TARE: Používa sa pre odčítanie váhy misky, tanierika a pod., displej sa nachádza na ľavej 

strane pod okienkom Hmotnosť (Weight). 

STORE: pre ukladanie dát. 

Add: stlačením tlačidla ADD uložíte a spočítate hodnoty. 

C: vymazanie uložených hodnôt. 

0~9: pomocou numerických tlačidiel nastavíte hodnoty jednotlivých cien. 

. : pomocou desatinnej bodky nastavíte miesto desatinnej bodky v jednotkovej cene. 

Low Battery: nízka úroveň nabitia, pod okienkom jednotkovej ceny. 

AC power: zapnutie LED/LCD, pod okienkom Konečná cena. 

Používanie váhy: 

1. Ak sa  zníži úroveň batérie, funkcia „Low Battery“ sa automaticky zapne. Batériu je 

potrebné napojiť na sieť. 

2. Pred použitím sa uistite, že je váha umiestnená na vodorovnej ploche a bublina sa 

nachádza v strede. Ak nie, umiestnite váhu do vodorovnej polohy. 

3. Po zapnutí váhy, pre dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku, nechajte ju počas 10 

minút v prevádzke. 

 



Nulovanie váhy: 

Ak nie je na váhe umiestnená tiaž a displej predsa len ukazuje nejakú hodnotu, pre nulovanie 

zatlačte tlačidlo ZERO. 

Váženie: 

Uistite sa, že je váha nastavená na hodnotu 0 a displej ZERO svieti. Umiestnite meraný 

produkt na váhu. Na displeji pod nadpisom „WEIGHT“ (hmotnosť) sa objaví nameraná 

hmotnosť. 

TARE: 

Položte na váhu misku, tanierik a pod. Následne stlačte tlačidlo TARE. Zasvieti sa displej 

TARE a odčíta sa hmotnosť misky/tanierika. Odstráňte misku z vážiacej plochy a znovu tlačte 

tlačidlo TARE. Váha sa nastaví do základnej polohy. 

Preťaženie: 

Ak umiestnite na váhu produkt s vyššou hmotnosťou ako je povolené, váha signalizuje 

preťaženie výstražným zvukom. Odstráňte nadbytočnú hmotnosť, aby sa váha nepoškodila. 

Nastavenie jednotkovej ceny: 

Ak je na váhe umiestnený meraný produkt, pomocou numerických tlačidiel nastavte 

jednotkovú cenu. Na displeji „Jednotková cena“ sa objaví jednotková cena a na displeji 

„Konečná cena“ cena k zaplateniu. 

Pre vymazanie jednotkovej ceny zatlačte tlačidlo C. 

V prípade priemyselného využívania váhy je potrebné nastaviť ceny produktov. EPS – 1PR, 

následne použite jednotkovú cenu, aby určila hodnotu produktov (ktoré ste umiestnili na 

vážiacej ploche).  

 

Spočítanie viacerých položiek: 

1. Príprava: Pred každým použitím funkcie spočítania položiek sa uistite, že je vážiaca 

plocha prázdna, hodnota je na úrovni nula a merač tiaže je stabilný. 

2. Umiestnite meraný produkt na vážiacu plochu, čakajte, kým sa merač tiaže stabilizuje, 

tlačte tlačidlo „Add“, na displeji sa objaví Add n, ktoré ukazuje, koľko produktov ste 

už pridali. 

Ak ste zadali jednotkové ceny týchto produktov, funkcia spočítania položiek ukazuje 

hodnotu a hmotnosť zadaných produktov, čo môžete uskutočniť nasledovným 

spôsobom: 

Na vážiacu plochu umiestnite jeden produkt, zadajte jednotkovú cenu pomocou 

numerických tlačidiel, na displeji sa objaví jednotková cena a konečná cena. Následne 

tlačte tlačidlo Add, váha uloží hmotnosti tiaž a produkty. Následne odstráňte prvý 

tovar z vážiacej plochy, umiestnite ďalší, čakajte, kým sa váha stabilizuje, zadajte 

jednotkovú cenu pomocou numerických tlačidiel, sledujte jednotkovú cenu 



a hmotnosť, znovu tlačte tlačidlo Add. Na displeji „Jednotková cena“ a „Hmotnosť“ sa 

zasvieti Add 2., displej „Konečná cena“ bude po jednom ukazovať nahromadenú 

hmotnosť a cenu. 

Môžete spočítať maximálne 99 produktov. 

Uloženie jednotkových cien: 

Do pamäte váhy je možné uložiť 8 jednotkových cien (M1-M8). Tlačte tlačidlo M, pomocou 

numerických tlačidiel zadajte požadovanú jednotkovú cenu. Tlačte tlačidlo M1, tým sa uloží 

jednotková cena do polohy 1. To isté platí aj pre tlačidlá M2-M8. 

Využitie: umiestnite produkt na vážiacu plochu, tlačte napr. tlačidlo M1, na displeji sa objaví 

jednotková cena a cena meraného produktu. 

Pre spočítanie viacerých položiek, zopakujte vyššie popísané kroky, tlačte tlačidlo M+ 

a zopakujte operáciu, kým neodmeriate každú položku. 

Upozornenie: 

1. Batéria: 

Ak váhu používate bez napojenia na sieť, batériu je potrebné vhodne nabiť po každom 

použití. Obvykle musíte nabíjať batériu počas 1,5 hod. po 1 hodine používania. Ak ste 

váhu nepoužívali dlhšiu dobu, nabíjajte batériu maximálne 24 hodín. 

Nikdy nepripojte váhu v opačnej polarite. Uistite sa, aby sa + koniec váhy pripojilo 

k výstupu + (platí to aj v prípade výstupu -). Pred nabíjaním vypnite váhu. 

 

2. Voda/teplota: 

Chráňte váhu pred silným dažďom, vodou, Slnkom a vysokou teplotou (nad 50 

stupňov Celzia). Váha nie je vodotesná. 

 

3. Para: 

Chráňte váhu pred parou. 

 

4. Magnetické pole: 

Neumiestnite váhu do silného magnetického poľa, môže to poškodiť citlivejšie časti 

váhy. 

 

5. Oprava/Údržba: 

Nikdy neotvorte váhu sám bez dozorom odborníka. Môže to viesť k trvalému 

poškodeniu váhy. Vždy kontaktujte najbližší servis / predajcu. 

 

 

 



Možné chyby: 

Problém Inštrukcia Možná príčina Riešenie 

Nesvieti svetlo AC. Je možné, že 

nabíjačka nie je 

pripojená. 

1, Sieťová nabíjačka 

nie je pripojená. 

2, Kábel nabíjačky je 

poškodený. 

1, Pripojte sieťovú 

nabíjačku alebo 

vymeňte, ak je 

poškodená. 

2, Vymeňte kábel 

nabíjačky. 

Váha sa nezapne 

s vloženou batériou. 

Váha nie je 

zásobovaná 

jednosmerným 

prúdom. 

1, Batéria je 

poškodená. 

2, Zástrčky sú 

neadekvátne. 

1, Vymeňte batériu 

na podobný model. 

2, Zabezpečte, aby 

boli zástrčky 

v adekvátnom stave. 

Svieti LED svetlo 

prebitia. Signalizuje 

a automaticky sa 

vypne. 

Prebitie. Batéria funguje príliš 

dlhú dobu. 

1, Nabite batériu. 

2, Ak je poškodená 

batéria, vymeňte ju. 

Čítačka hmotnosti 

nie je stabilná. 

Prebitie alebo 

vlhkosť. 

Nedostatočné nabitie, 

používanie batérie 

ďalej aj po 

upozornení alebo 

váha je umiestnená 

vo vlhkom prostredí. 

Nabíjajte batériu 

aspoň po dobu 10 

hodín, alebo vyčistite 

a vysušte hlavné 

PCB. 

 


