
 
Digitální váha „Balance“ 
 
Návod k použití prosím uschovejte! 
 

 
Návod k použití: 
 

1. Odstraňte veškerý balící materiál. 
2. Postavte váhu na hladkou a rovnou plochu. 
3. Nastavte zapínač na požadovanou pozici kg/lb.  
4. Na spodní straně otevřete prostor pro baterie a odejměte plastové pásky.  
5. Přidržte současně oba senzory.  
6. Váha je nastavena v okamžiku, kdy se na display zobrazí „0“. 

 
 
Senzory/vahadla 
Tato digitální váha pracuje pomocí senzorů. Pro zapnutí přidržte oba senzory cca 1 
vteřinu a po té pusťte. Pro vypnutí váhy opět přidržte senzory cca 3 sekundy a tím 
se váha vypne. Na display se zobrazí OFF. 
 
Zapínač kg/lb 
Je umístěn na straně. Můžete jím nastavit jednotku vážení - kg nebo britský Imperial   
Systém - lb. To můžete provést kdykoli, bez nastavení váhy na „0“.  
 
Vážení 
Postavte prosím váhu na hladkou a rovnou plochu. To je důležité pro správné 
vážení. Přidržte oba dva senzory. Jakmile se zobrazí na display „0“, je váha 
nastavena. V případě, že chcete vážit přísady v nádobě, je potřeba nejprve zvážit 
nádobu, hmotnost „převzít“, a po té váhu vynulovat. Pak můžete zvážit obsah 
v nádobě. Pokud chcete vážit obsah i s nádobou, postavte nádobu na váhu a 
oba senzory nastavte na nulu. Maximální hmotnost je 5 kg/11 lb. Pokud je váha 
přetížená, objeví se na display „ERR“ (chyba). 
 
Funkce dovažování   
Tato funkce Vám umožňuje zvážit každou přísadu zvlášť. Po zvážení první přísady 
jednoduše nastavte oba senzory opět na nulu. Nyní můžete přidat druhou přísadu 
a vážit. Tento postup můžete libovolně opakovat.  
 
Automatické nastavení   
Pro vypnutí váhy přidržte senzory cca 3 vteřiny. Po vybití baterií se váha vypne 
automaticky do 45 vteřin. 
 
Vložení baterií 
Pokud se na display zobrazí slovo „LO“ (slabé), je třeba baterie vyměnit. Vhodný 
typ: Lithium CR2032-3V. Prostor pro baterie se nachází na spodní straně.  
Vybité baterie vyjměte. Před vložením nových baterií se přesvědčte, že póly jsou 
umístěné na správných stranách (viz obr.).  



 
Upozornění: 
Použité baterie odhoďte do odpovídajícího tříděného odpadu. 
 
 
Všeobecné pokyny: 
 
Nevystavujte vlhkému prostředí. 
Nemyjte v myčce.  
Nepřetěžujte, nedávejte na váhu více než 5 kg. 
Nepokládejte na display žádné předměty, mohl by být poškozen. 
Neotvírejte váhu násilím. 
 
Pro čištění používejte pouze vlhký hadřík. 
Nevystavujte ohni, vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. 
Ukládejte na suché místo. 
Vyměňujte vybité baterie včas. 
  
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 
 


