
 

 

TCS Séria 

Kontrolná elektronická plošinová váha 

Uživateľská príručka 

 

 

 

 

 

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie! 

 



 

 

1. Dôležité upozornenia 

Ďakujeme Vám za nákup našej váhy. Dávajte si prosím, pozor na niektoré veci pred jej 

použitím: 

A, Váhu si uložte na suché miesto, nevystavujte ju slnečnému žiareniu, príliš vysokým/nízkym 

teplotám, vlhkosti a prachu. 

B, Nezaťažujte plošinu váhy príliš ťažkým objektom, pretože to môže spôsobiť zničenie 

batérie. 

C, Ak je na plošine umiestnený nadmerný tovar, váha to signalizuje a na displeji bude 

vypísané „FULL“. Prosím, v takomto prípade tovar z plošiny odstráňte. 

D, Váha pracuje pri trvalom elektrickom napätí, nižšie/vyššie napätie môže byť dôvodom 

pokazenia váhy. 

E, Ak sa váha dlhšie nepoužíva, tak ju aspoň raz za tri mesiace zapnite a nechajte nabíjať 

akumulátor po dobu 24 hodín. V opačnom prípade skracujete životnosť akumulátora. Váhu 

používajte len s originálnym adaptérom dodávaným v balení. 

 

F, Je prísne zakázané používať pri čistení váhy silné chemikálie. Váhu čistite len suchou alebo 

mierne vlhkou handrou. 

 

G, Ak sa na displeji objaví „-Lb-„ znamená to, že napätie akumulátora je nízke. Váhu by ste 

mali čo najskôr zapojiť  do siete aspoň na dobu 12 hodín, aby sa akumulátor nabil. 

 

2. Parametre 

A, napájanie: adaptér AC 230V/110V, zabudovaný 4V/6V akumulátor. Váha pracuje len 

s baterkou! 

B, pracovná teplota: 0°C ~ +40°C 

C, relatívna vlhkosť: ‹85% RH 

E, okienka na displeji: 1. pre hmotnosť („WEIGHT“), 2. pre jednotkovú cenu („UNIT PRICE“), 

3. pre celkovú cenu („TOTAL PRICE“) 

3. Návod na použitie 

A, Odstráňte ochranné fólie, na hlavicu/displej pripevnite jej podložku, spojte ju pomocou 

kábela s plošinou a zafixujte pomocou tyčky. Naskrutkujte všetky štyri nožičky váhy. 

B, Pri pohľade zozadu, na pravej strane hlavice sa nachádza gombík „ON (O) – OFF (I)“. 

Stlačíme gombík ON pre zapnutie váhy. 



 

 

C, Ak zapneme váhu, „ZERO“ a „STAB“ sa aktivujú. 

D, Tlačidlo s motívom žiarovky slúži na zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja. Pri stlačení 

ho zapnete, pri opätovnom stlačení vypnete. Ak na plošine nie umiestnený žiadny tovar, po 3 

sekundách sa podsvietenie automaticky vypne. 

E, „ZERO“ – slúži pre nastavenie váhy na nulu. Ak je funkcia „TARE“ aktivovaná, táto funkcia 

je mimo prevádzky. 

F, „TARE“ – požíva sa na odčítanie hmotnosti tanierika, misky a pod. Položte na váhu misku 

a následne stlačte tlačidlo „TARE“ – v okienku pre hmotnosť sa objaví nula. Do misky priložte 

tovar a váha Vám ukáže jeho čistú hmostnosť (bez hmostnosti misky). Ak z váhy odstránite 

tovar spolu s miskou, na displeji sa Vám objaví negatívna hodnota. Opäť stlačte tlačidlo 

„TARE“ a hodnota sa znovu vynuluje. 

G, Tlačidlá [0] - [9] - numerické tlačidlá pre zadávanie jednotkovej ceny tovaru. Posledné 2 

miesta sú miesta vyhradené ako desatinné. Príklad: pre zadanie ceny 5,46 EUR zadajte na 

klávesnici 546. 

 

H, „ADD“ – po umiestnení tovaru na váhu sa v okienku „WEIGHT“ objaví hmotnosť, stlačte 

numerické tlačidlo pre vloženie jednotkovej ceny. Teraz stlačte tlačidlo „ADD“ – v okienku 

„UNIT PRICE“ sa objaví Add.1. Následne odstráňte nameraný tovar a priložte ďalší. Opäť 

stlačte numerické tlačidlo pre vloženie jednotkovej ceny, potom tlačidlo „ADD“ – v okienku 

„UNIT PRICE“ sa objaví Add2. V okienku „TOTAL PRICE“ sa už objaví celková hodnota týchto 

dvoch nameraných produktov (max. množstvo takto nameraných produktov je 99). Pre 

zrušenie funkcie stlačte „C“. 

I, „C“ – vymazanie zadanej jednotkovej ceny. 

J, Tlačidlá [M1] - [M7] – pre zobrazenie už uloženej jednotkovej ceny v pamäti. Ak na váha 

položíte tovar a stlačíte jeden z týchto tlačidiel, jednotková a príslušná celková suma sa 

objaví na displeji. 

K, „STORE“ – pre uloženie jednotkovej ceny pomocou tlačidiel [M1] - [M7]. Najprv stlačte 

tlačidlo „STORE“ („UNIT PRICE“ bude ukozovať nulu), potom zadajte číslice a stlačte jeden 

z tlačidiel [M1] - [M7]. Zadaná cena sa tým uloží. 


