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Návod k ovládání 
 
Rychlý návod 

1. odstranit obalový materiál 
2. otevřít zásobník na baterii na zadní straně, baterii zasunout dle označení 

kontaktů  + a – 
3. váhu umístit na hladkou a rovnou plochu 
4. zapnout váhu stiskem pravého tlačítka ON/OFF/TARE na displeji 
5. jakmile se objeví na displeji „0“, je váha připravena k provozu 
6. levým tlačítkem Kg/Lb je možné zvolit vážení v kg nebo v librách 

 
Vážení 
Váha musí vždy stát na hladkém a rovném povrchu. Je to důležité pro správnost 
vážení. Pokud na váhu umístíte dodávanou mísu nebo jinou nádobu ještě před 
jejím zapnutím, bude její hmotnost „přijata“ a na displeji se ukáže „0“. Poté můžete 
ingredience dávat přímo do mísy. 
Pokud už je váha v provozu a vy chcete použít mísu, postupujte následovně: 
Mísu postavte na váhu a stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE – „0“ bude opět 
nastavena. 
Maximální váživost je 5 kg/ 11Lb. Na displeji se objeví „EEEE“, pokud je váha 
přetížena. 
 
Tlačítko Kg/Lb 
Tímto tlačítkem lze zvolit buď  vážení v kilogramech/gramech anebo v anglických 
librách. Je to výhodné v závislosti na receptu. Volbu lze provést kdykoliv. 
  
Funkce přivažování 
Tato funkce vám umožní zvážit každou přísadu zvlášť. Po zvážení první ingredience 
stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE a vyčkejte až se objeví „0“. Pak je možné doplnit 
další přísadu a opět zvážit.  Postup opakujeme u každé další přísady. 
 
Automatické vypnutí 
K vypnutí váhy stačí jednoduše tisknout knoflík ON/OFF/TARE  o něco déle. Aby se 
prodloužila životnost baterie, váha se sama vypne automaticky po cca 4 
minutách. 
 
Výměna baterie 
Objeví-li se na displeji „LO“ (slabé) je potřeba baterii vyměnit. Je zapotřebí jedna 
alkalická baterie 9V.  Zásobník se nachází na spodní straně váhy. 
Otevřete zásobník a opatrně uvolněte baterii z kontaktů. Přesvědčete se, že novou 
baterii zapojujete do správné pozice, tzn. že póly (+) a (-) jsou ve správných 
kontaktech nové baterie. 
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 


