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NÁVOD K OBSLUZE: 1001, 1002, 1004, 1006, 1016 , 1017, 1800, 1801,
2006, 3005, 4001, 4003, 5001, 5002, 6200
Elektronická kuchyňská váha
Typ baterie: váha je vybavena vyměnitelnou lithiovou baterií s dlouhou životností. Jiný typ baterie nemá potřebný
výkon a životnost.
Umístění baterie : Otevřete víčko na spodní straně váhy podle obrázku a vložte baterie. Zjistěte, že záporný "-"a
kladný "+" pól je ve správné pozici. Zavřete víčko stlačením až se zaklapne.
Zapnutí: Ujistěte se, že ve váze jsou vloženy baterie. Pokud ne, vložte je. Umístěte váhu na stabilní, rovnou
pracovní plochu. Při použití vážící misky nebo kontejneru, umístěte tyto na váhu před zapnutím.
Vážení: Je to obvyklá metoda pro vážení více druhů ingrediencí v jedné vážící misce. Umístěte misku na váhu a
zapněte váhu. Zvažte první ingredienci a zmáčkněte tlačítko ON/ZERO. Display se tímto vynuluje a je připraven na
vážení další ingredience. Toto můžete opakovat kolikrát chcete.
Přepočet vážící jednotky: Zmáčkněte tlačítko KG/LB k přepočítání váhy do jiné jednotky. Toto můžete použít
kdykoli během vážení.
Vypnutí: Zmáčkněte tlačítko OFF u modelů, které toto tlačítko mají. OKAMŽITÉ VYPNUTÍ PO POUŽITÍ ŠETŘÍ
BATERIE. Automatické vypnutí nastane: display je 1 minutu v nulové poloze nebo 5 minut ve stejné poloze (3 min u
modelu 1004 ). Model 1800 se vypíná pouze automaticky za 1min nebo za 3min, pokud je na displeji zobrazen údaj.
Modely s funkcí HOLD: Pro vážení, kdy je vážená věc velká a zakrývá display. Stiskněte HOLD, umístěte misku na
váhu a vyčkejte pípnutí. Sejměte misku. Údaj o hmotnosti zůstává na displeji. Displej vynulujete opětovným stiskem
tlačítka HOLD.
Upozornění !
- Jestliže se na display objeví symbol baterie nebo „Lo“ - vyměňte ji, baterie je slabá.
- Jestliže se na display objeví "Err" nebo „E“ váha je moc zatížená. Kapacita váhy je menší než vážená hmota.
- Jestliže se na displeji objeví „----„, stiskněte ON/ZERO.
Jestliže display ukazuje "Hi" "Lo" nebo čísla mezi 1600 a 1700 aktivovali jste omylem test mode. Vypněte a zapněte
váhu k uvedení do normální funkce.
Čištění a uchovávání: Váhu otírejte navlhčeným hadříkem, neponořujte do vody, nepoužívejte chemické
přípravky. Plastické části by měly být po kontaktu s látkami zanechávajícími stopu ihned umyty. Nepokládejte na
rozpálené předměty. Vyvarujte se umístění váhy v blízkosti mikrovlnné. trouby, jestliže chcete používat oboje
najednou (display váhy může být ovlivněn).

Použitý výrobek nepatří do domovního odpadu. Zlikvidujte jej v souladu s platnou legislativou.

Zákonné upozornění k likvidaci baterií:
Baterie nepatří do domovního odpadu. Podle zákona jste jako spotřebitel povinen použité baterie vracet
zpět. Použité baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrnách ve Vaší obci nebo všude tam, kde jsou
baterie stejného druhu prodávány.

Záruční list
Děkujeme za důvěru projevenou zakoupením tohoto značkového výrobku a věříme, že Vám bude sloužit k Vaší plné
spokojenosti.
Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců. Uschovejte prodejní doklad a originální obal. V případě závady výrobku
během záruční lhůty uplatněte reklamaci prostřednictvím prodejny, ve které jste výrobek zakoupili, nebo v
značkovém servisu:
KOFR- ELSPO
U Dráhy 144, 763 02 Zlín – Louky
tel.: 577 102 424
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