
                                                                                                  
 
 
Digitální kuchyňská váha Peso 
 
Technická data: 

- váží až do 5 kg/11 lbs 
- dělení 1 g/0,1 oz 
- volba mezi vážením v gramech či librách 
- baterie: 2x CR 2032, 3V  
- přivažovací funkce 
- ukazatel nabití baterií 
- váhová tolerance +- 1% 
- rozměr: 18 x 18 x 3 cm 
- váha: 504,5 g 

 
Návod k použití: 
 
První použití: 
 
Otevřete kryt na baterie na spodní straně váhy. Vytáhněte izolační proužek. Nyní 
můžete váhu uvést do provozu. 

1. Položte váhu na rovnou plochu 
2. Pokud chcete požít při vážení surovin misku, či jinou nádobu, položte ji na 

váhu dříve, než váhu zapnete. 
3. Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF/TARE. Na display se zobrazí 0, což znamená, 

že váha je připravená. 
4.  Dejte suroviny do misky nebo přímo na váhu. Nyní se Vám ukáže hmotnost. 

 
Přivažovací funkce: 
 
Občas je potřeba přidat k vážené surovině ještě další surovinu. K tomu slouží tzv. 
přivažovací funkce. 

1. Udělejte kroky 1 – 4 z předešlého návodu. Tím zvážíte 1. surovinu. 
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE – na display se rozsvítí 0. 
3. Přidejte další surovinu. Na display se zobrazí váha poslední přidané suroviny. 
4. Stiskněte ON/OFF/TARE. 
5. Přidejte další surovinu a pokračujte stejným způsobem. 

 
Poznámka: 
 
Celková váha surovin nesmí překročit hmotnost 5 kg. 
Mínusové znaménko se rozsvítí pouze tehdy, když váha surovin je pod 5000 g, když 
suroviny z váhy odstraníte, rozsvítí se mínusové znaménko váhy na display. 
Vynulování lze provést tlačítkem ON/OFF/TARE. 
Při vážení surovin v misce je velmi důležité, aby miska stála ve středu váhy ještě před 
tím, než váhu zapnete. 
Jinak bude váha misky započítána k váze surovin. 
 



Gramy/libry: 
Během doby, kdy je váha zapnutá a svítí 0, můžete nastavit vážení buď v librách 
nebo gramech. Stiskněte tlačítko g/lb-oz a vyberte si. 
 
Slabé baterie: 
Pokud se rozsvítí ukazatel LO, jsou baterie slabé a musí být vyměněny. 
 
Vypnutí váhy: 
Váhu můžete kdykoliv vypnout tím, že podržíte tlačítko ON/OFF/TARE po dobu cca. 3 
sekund. 
Automatické vypnutí 
Po nějaké chvíli se váha sama automaticky vypne. 
 
Výměna baterií: 
Otevřete kryt na baterie na spodní straně váhy. Všechny baterie odeberte a vložte 
nové. Dbejte na správnost pólů. 
Baterie mohou být spolknuty, proto nevyměňujte baterie v přítomnosti dětí. 
Baterie nevhazujte do ohně. 
Dbejte na ekologické zpracování použitých baterií. Nevyhazujte do koše. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Váhu nikdy nedávejte pod vodu. 
K čištění nepoužívejte žádné ostré předměty. 
Tlačítka tiskněte konečky prstů, nikdy ne nehty. 
Nevyvíjejte žádný tlak na display. 
Váha je určena pouze pro domácí použití. 
Váhu nenechávete v místech se silným elektromagnetickým zářením. Může dojít 
k jejímu poškození. 
 
 


