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NÁVOD K OBSLUZE
digitální kuchyňská váha

EK9315

VÁHA HODINY BUDÍK KALENDÁŘ TEPLOMĚR VLHKOMĚR





■ POPIS PRODUKTU

* Jedná se pouze o ilustrační obrázek, rozhodující je skutečný produkt.
* Předmět, který chcete zvážit, pokládejte vždy na vážicí plochu.

__________________________________________________________________________________ 

■ FUNKCE A SPECIFIKACE
1. Maximální nosnost: 10 kg
2. Vysoká přesnost tenzometrického senzoru
3. Funkce: datum / hodiny / kuchyňská minutka / měření teploty a vlhkosti vzduchu
4. Možnost zavěšení váhy na zeď
5. Zobrazuje objem měřené vody a mléka
6. Systém pracuje ve dvou režimech: g (kg) nebo lb (možnost převodu na oz)
7. Funkce ZERO a TARE
8. Indikace slabé baterie a přetížení

■ LCD DISPLEJ

Účinná vážicí plocha 

LCD displej 

Kryt baterie 

Stojánek 

Záporná hodnota Váhová jednotka 

Režim vážení Režim objemu vody Režim objemu mléka 

Jednotky teploty

Jednotka objemu 

Váhová jednotka 
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AM/PM (dopoledne/odpoledne)

Datum 
Hodiny 

Den v týdnu

Režim 

Tare
Zero 

Procento vlhkosti 
vzduchu 
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1.  Po první instalaci baterií se displej váhy automaticky přepne do režimu pro nastavení
roku.  Tlačítky ▲▼nastavíte požadovaný rok a stisknutím tlačítka                 potvrdíte.

2. Stisknutím tlačítka              po dobu 3 vteřin vstoupíte do režimu pro nastavení času: 
postupně po jednom nastavte rok/datum/čas. Tlačítky ▲▼ nastavte požadované
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■ POPIS TLAČÍTEK

__________________________________________________________________________________ 

■ INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

2 x 1,5V (AA/AAA) baterie (nejsou součástí balení) 
Před použitím odstraňte folii;
A. Vyndejte vybité baterie. Pokud je potřeba, použijte

nějaký ostrý předmět. 
B. Vložte nové baterie. Nejdříve zasuňte jeden 

konec baterie a poté vmáčkněte konec druhý. 
(Dbejte, prosím, na správnou polarizaci.) 

__________________________________________________________________________________ 

■ NASTAVENÍ DATA A ČASU

Nastavení Přepínání systému jednotek / 
Snižování hodnoty

Zero / Tare /
Zvyšování hodnoty 

Přepínání režimů 

Stiskněte                    pro
vstup do nastavení měsíce 

Použijte        pro nastavení 

Použijte        pro nastavení 

Použijte        pro nastavení

Stiskněte                  pro
vstup do nastavení hodin

Stiskněte    pro potvrzení 

Stiskněte                  pro
vstup do nastavení data

Vložte baterie. Váha se 
automaticky zapne. Výchozí
nastavení: rok 2012. Tlačítky
▲▼nastavíte požadovaný rok. 
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Použijte        pro
nastavení

Stiskněte                  pro
vstup do nastavení minut
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hodnoty a každou potvrďte krátkým stisknutím tlačítka        . (Delším 
nepřerušovaným stisknutím tlačítek ▲▼ můžete urychlit výběr.) 

3. Stisknutím  potvrdíte nastavení času. Vteřiny začínají od nuly. 
4. Jestliže se nedotknete žádného tlačítka na displeji po dobu 60 vteřin a více,

váha se vrátí zpět do režimu hodin. 

Poznámka: Formát času (12/24) závisí na cílovém trhu nebo požadavcích prodejce.
________________________________________________________________________________ 

■ ZAČÍNÁME VÁŽIT
1. Režim váhy

A. Postavte váhu na rovný pevný povrch.

B. Jestliže je displej v režimu hodin, zmáčkněte tlačítko pro vstup do 
režimu pro vážení. Vyčkejte, dokud se na LCD displeji neobjeví „0“. 

C. Jestliže displej ukazuje režim pro vážení, můžete přejít ke kroku D. 

Pokud displej ukazuje režim pro měření objemu, stiskněte tlačítko ,
tím změníte režim na vážení. Nyní můžete přejít ke kroku D. 

D. Položte vážený předmět (či misku) na váhu, displej zobrazí hmotnost

předmětu. 

E. Položte misku (pokud ji používáte) na váhu a použijte funkci TARE.  
(Funkce TARE je popsána níže). 

Režim objemu mléka

Režim vážení 

Položte vážený předmět

Ukazatel čisté váhy 

Režim hodin 
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2. Režim měření objemu

A. Postavte váhu na rovný pevný povrch.

B. Jestliže je displej v režimu reálného času, 
stiskněte tlačítko                  pro vstup do 
režimu pro vážení. Vyčkejte, dokud se na 
LCD displeji neobjeví „0“. 

C. Stiskněte tlačítko                pro výběr 
režimu pro vodu či mléko. (Více v kapitole

„NASTAVENÍ JEDNOTEK A REŽIMŮ“) 
D. Položte nádobu na váhu, na displeji se 

zobrazí hmotnost nádobky.  
E. Stisknutím tlačítka                 vynulujte

hmotnost nádoby. 
F. Nalijte tekutinu (vodu nebo mléko) do 

nádoby, displej zobrazí čistý objem tekutiny. 
G. Stisknutím tlačítka                 přejdete do 

režimu pro vážení a můžete též zkontrolovat 
hmotnost tekutiny. 

Položte nádobu  
na váhu

Nalijte tekutinu 
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1. Delším podržením tlačítka                můžete přepínat mezi metrickým 
a imperiálním systémem.

■ NASTAVENÍ JEDNOTEK A REŽIMŮ

Je-li váha vybavena oběma měrnými systémy, metrickým (g, kg) nebo imperiálním
(lb, oz), stisknutím tlačítka „unit“ můžete během vážení přepínat mezi těmito systémy.

2. Naopak krátkým stisknutím tlačítka     můžete přepínat mezi režimem
vážení a režimem objemu vody nebo mléka.

Metrický systém:

Poznámka: Váhové jednotky závisí na cílovém trhu nebo požadavcích prodejce.

Stiskněte a podržte 
tlačítko

Imperiální systém: 

Krátce
stiskněte

Krátce
stiskněte

Krátce
stiskněte

Krátce
stiskněte

Krátce
stiskněte

Krátce
stiskněte
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Tato funkce slouží k postupnému dovažování různých potravin, aniž by bylo nutné
nejprve odstranit potraviny z vážicí plochy. Položte první potravinu na váhu, na
displeji se zobrazí její hmotnost. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko
pro vynulování údaje na displeji. Tuto operaci můžete libovolně opakovat.

Situace 1: Funkce „ZERO” (nulování)  
Celkový součet hmotnosti všech dovažovaných 
materiálů je ≤ 4 % nosnosti váhy 

Po každém stisknutí tlačítka                 displej zobrazí 
„-----“ nebo „0g“. Značka „-----“ znamená, že se displej 
ještě neustálil. Počkejte chvíli, dokud se neobjeví 
„0g“. Mezitím se v horním levém rohu zobrazí značka     
indikující, že funkce „ZERO“ je aktivní. 
Maximální kapacita váhy zůstává nezměněna. 

Situace 2: Funkce „TARE”   
Celkový součet hmotnosti všech dovažovaných 
materiálů je > 4 % nosnosti váhy

Po každém stisknutí tlačítka                    displej zobrazí
„-----“ nebo „0g“. Značka „-----“ znamená, že se displej 
ještě neustálil. Chvíli počkejte. V horním levém rohu
displeje se zobrazí značka   indikující, že funkce
„TARE“ je aktivní. Maximální kapacita váhy se snižuje 
o celkovou již naloženou hmotnost materiálu.

__________________________________________________________________ 

■ FUNKCE ZERO A TARE

■ PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMEM VÁŽENÍ A REŽIMEM HODIN

Stiskněte tlačítko
pro rychlý návrat

Po 120 vteřinách
nečinnosti 
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1. Při nastavování minutky potvrdíte jednotlivé nastavené číslice stisknutím
tlačítka               . Tím přejdete k nastavování další číslice. Po úplném nastavení 
minutky posledním stisknutím tlačítka  odstartujete odpočítávání času. 
Minutku můžete vynulovat stisknutím tlačítka         kdykoliv v průběhu 

odpočítávání času.

2. Když minutka dopočítá k „00:00”, alarm 60krát „zapípá“ a váha se automaticky
navrátí do režimu hodin.

3. Stisknutím jakéhokoli tlačítka „pípání” zastavíte.

4. Maximální nastavení času minutky je 99:55.

■ NASTAVENÍ KUCHYŇSKÉ MINUTKY

__________________________________________________________________________ 

Režim hodin

Použijte    pro nastavení

Minutka se spustí 

Stiskněte

Použijte    pro nastavení

Stiskněte

Stiskněte

Stiskněte

Stiskněte
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1. Vyměňte baterie.
2. Přetížení váhy. Odeberte vážené

předměty, jinak může dojít
k poškození váhy. Maximální
zatížení je uvedeno na váze.

________________________________________________________________ 

■ UMÍSTĚNÍ VÁHY DO SVISLÉ POLOHY

1. Pomocí stojánku můžete váhu postavit do svislé polohy a používat jako
hodiny nebo jako dekoraci.

2. Váhu můžete zavěsit na zeď pomocí výsuvného očka.
(Háček na uchycení není součástí balení)

* Obrázek je pouze ilustrativní.

Očko 

Stojánek 

■ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

ČIŠTĚNÍ A PÉČE 
1. K čištění používejte suchý nebo lehce navlhčený měkký hadřík. Neponořujte váhu

do vody a nepoužívejte silná čistidla, alkohol nebo benzín.
2. Po použití ihned umyjte všechny plastové díly, obzvláště pokud byla váha v kontaktu

s tuky, kořením, octem nebo silně kořeněnými/zbarvenými potravinami. Vyhněte se
kontaktu se šťávou z citrusů.

3. Váhu vždy postavte na tvrdý a rovný podklad, NEPOUŽÍVEJTE váhu na koberci.
4. S váhou netřeste, nebouchejte do ní, pokuste se zabránit jejímu pádu.
5. O váhu dobře  pečujte. Jedná se o zařízení s vysokou přesností.
6. Uchovávejte váhu v suchu.
7. Pokud nelze zapnout váhu, zkontrolujte stav baterií.
8. Tato váha je určená pouze k použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.
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