WMF digitální váha
Technická data
Jednotky hmotnosti: g, ml, fl.oz, lb:oz
Maximální hmotnost: 5000 g, 5000 ml, 176 fl.oz, 11 lb:0.4 oz
Dělení: 1 g, 1 ml, 0.1 fl.oz, 0.1 oz
Funkce
Včetně 2 lithiových CR2032 baterií
LCD displej
Jednotky hmotnosti: g, ml, lb:oz, fl.oz.
Doplňková funkce (tara)
Indikace přetížení: EEEE
Automatické vypnutí po cca. 60 sec
Indikace slabé baterie
Před prvním použitím
Odstraňte ochranný proužek z přihrádky na baterie na zadní straně váhy. Váhu lze nyní použít.
Návod k použití
Položte váhu na stabilní povrch a ujistěte se, že je umístěna ve vodorovné poloze. Nedovolte, aby na váhu
dopadly jakékoli malé předměty, které by ji mohly poškodit.
Stiskněte tlačítko zapnutí. Na displeji se zobrazí 0. Chcete-li vybrat požadovanou jednotku hmotnosti,
stiskněte tlačítko UNIT.
Potraviny můžete pokládat přímo na váhu a vážit je. Pokud chcete zvážit jídlo v nádobě, použijte funkci táry.
Nejprve položte prázdnou nádobu na váhu. Pokud je hmotnost menší než 50 g, stiskněte tlačítko zapnutí.
Po krátké chvíli se na displeji zobrazí 0. Je-li hmotnost vyšší než 50 g, stiskněte tlačítko TARA; na displeji se
objeví TARE. Ihned poté se na displeji zobrazí zpět 0. Nyní můžete do nádoby vložit obsah, který chcete
zvážit.
Chcete-li váhu vypnout, podržte tlačítko zapnutí asi 3 sekundy.
Pokud již váhu nepoužíváte, automaticky se po cca. 60 sekundách vypne.
Pokyny k použití a péči
Protože váha není vodotěsná, měli byste ji skladovat na čistém a suchém místě. Prach nebo vlhkost mohou
vést k nepřesným výsledkům.
V případě potřeby otřete váhu vlhkým hadříkem. Nikdy váhu neponořujte do vody nebo jiné kapaliny a
nemyjte ji v myčce.
Váhu používejte na stabilním, vodorovném a nevibračním povrchu při pokojové teplotě. S předměty, které
chcete zvážit, je třeba zacházet opatrně a nesmí na váhu spadnout.
Důležité poznámky
Při překročení maximální hmotnosti (5 kg) se na displeji zobrazí chybová hláška EEEE. Funkce již není
garantována, pokud je hmotnost příliš velká (více než 5 kg).
Pokud je třeba vyměnit baterii, objeví se na displeji symbol Lo.
Při výměně baterie otevřete přihrádku na baterie na zadní straně váhy. Budete potřebovat 2 lithiové
baterie CR2032. Dle polarity vložte baterie.
Pokyny k používání baterií
Baterie, které jsou součástí balení, nelze dobíjet.
Baterie nesmí být nikdy poškozeny, propíchnuty nebo hozeny do ohně. Baterie vyměňujte pouze za typ,
který je uveden v tomto návodu k použití. Použité baterie nikdy nevyhazujte do směsného odpadu.

Látky obsažené v bateriích mohou poškodit životní prostředí a ohrozit lidské zdraví. Tomu zabraňuje
oddělený sběr odpadu a recyklace použitých baterií a zpracování baterií, které zajišťuje opětovné použití
látek.
Pokud jsou hodnoty tolerance
více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti
více než 0,002 hmotnostních procent kadmia nebo
více než 0,004 hmotnostních procent olova
překročeny, jsou označeny chemické zkratky kovů Hg (rtuť), Cd (kadmium) a Pb (olovo).
Bezpečnostní informace pro lithiové baterie (CR2032/CR2430)
Lithiové baterie jsou lithium manganové články. Pokud váhu nepoužíváte delší dobu, měly by se baterie
vyjmout z přístroje.
Lithiové baterie nesmíte nikdy otevírat, házet do ohně a ani je vystavovat nárazům, protože mohou
uniknout toxické výpary a hrozí nebezpečí exploze.
Nikdy nemanipulujte s poškozenými bateriemi holýma rukama. V případě kontaminace očí nebo rukou je
nutné je opláchnout velkým množstvím vody. V případě podráždění kůže nebo zasažení očí by měl být
vyhledán lékař. Likvidujte pouze zcela vybité baterie nebo zabalené baterie chráněné proti přepólování a
v souladu s místními předpisy pro likvidaci.
Nevystavujte baterie přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám, jinak hrozí přehřátí.
Udržujte skladovací teplotu nižší než 40°C.
Likvidace
Použité baterie:
Baterie se nesmí vyhazovat do směsného odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen řádně zlikvidovat
baterie na určených sběrných místech v obchodech, kde se baterie prodávají.
Spotřebič:
Zařízení na konci své životnosti nikdy nevhazujte do směsného odpadu. Informujte se u místního úřadu
nebo u místních služeb pro likvidaci odpadu ohledně možnosti ekologické likvidace.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na www.wmf.cz/kontakt nebo
na čísle 731 010 111.
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