
                                                                                   Návod k obsluze

R277B – Digitální závěsná váha
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:
Tato elektronická váha má vynikající vnější vlastnosti, je vhodná pro přenášení, přesné vážení,
spolehlivá pro funkce a odolná vibracím apod. Rovněž také funkce táry, automatické 
vynulování, automatické vypnutí, změna jednotek vážení, zelené podsvícení, zámek dat, apod. 
Je velmi vhodná pro cestování, nakupování nebo venkovní aktivity.

Změna jednotek: kg, lb, oz, g
Maximální kapacita: 50kg / 10g

 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Instalace baterií
Otevřete kryt baterií v zadní části a vložte článek CR2030 do držáku baterií správně s negativní
elektrodou směrem dolů. Pak ji vložte do prostoru pro baterie a zavřete kryt.

Zapnutí
Držte váhu a háček nebo popruh vertikálně. Stiskněte pro zapnutí. Zobrazí se a

jednotka bude blikat. Poté vstoupí do vážícího rozhraní.

Výměna jednotek
Zapněte napájení a stisknutím vyberte jednotku mezi kg, lb, oz, g, když jednotka bliká. 

Poté vstoupí do vážícího rozhraní, kdy byla zvolena jednotka.

Funkce tárování
Při použití nádoby byste měli zavěsit nádobu na háček nebo na popruhu. Stiskněte pro 

vynulování 0,00kg, poté vložte zboží do nádoby, získáte čistou hmotnost zboží.
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Průběh vážení
Po zapnutí zavěste zboží na háček nebo popruh a zobrazí se data. Váha pípne nebo se rozsvítí 
hlavní světlo, když je stabilní. Data budou uzamčena a na LCD displeji se zobrazí "HOLD". 
Zavěste zavazadla / zboží a přečtěte si přesnou váhu na obrazovce. Jakmile znovu stisknete

, data budou odemčena a můžete přidat další závaží. Pokud je během vážení celková 

hmotnost nad maximální kapacitou, v měřítku se zobrazí "Err". Měli byste rychle odebrat 
nadměrné zboží, aby nedošlo k poškození stupnice.

Vypnutí
Po dokončení vážení se váha automaticky vypne po 30 vteřinách. Chcete-li váhu ručně 
vypnout, můžete stisknout tlačítko po dobu 2 sekund, váha se vypne.

Poznámky
1. Pokud je váha zapnuta, držte háček nebo popruh vertikálně.
2. Přidržte rukojeť při vážení. Ujistěte se, že lišta zůstane vodorovná, jinak data nebudou 
přesná.
3. Nezacházejte s váhou násilím.
4. Nepoužívejte k čištění chemické prostředky, pouze suchý hebký hadřík.
5. Když se na displeji objeví nebo zelené podsvícení je tmavé, znamená to, že napájení 

není dostatečné, vyměňte baterii. Vybité baterie odstraňte, v případě, že přístroj nepoužíváte 
delší dobu, vyjměte také baterie.
6. Jakýkoliv problém s přístrojem řešte s prodejcem. Nezkoušejte je rozebírat sami.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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