Přepínání jednotky hmotnosti mezi „g“ a „oz“ (unce).
Váha může zobrazovat hmotnost v gramech (g) nebo uncích (oz). Stisknutím tlačítka „g/oz“
můžete zvolit požadovanou jednotku hmotnosti.

Váha na dopisy MAULalpha 500 g

Kalibrace
Je-li to nutné, může být váha opětovně zkalibrována. Na vypnuté a nezatížené váze stiskněte zároveň
tlačítka „ON/OFF/TARE“ a „g/oz“, až se na displeji objeví jakékoliv číslo. Poté znovu stiskněte tlačítko
„ON/OFF/TARE“, až se na displeji objeví „ZEro“. Potom na váhu položte 500 g kalibrační závaží
a stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARE“. Na displeji se zobrazí „CAL“ a krátce poté „PASS“.
Váha je nyní nově zkalibrovaná.

Vysvětlení symbolů na displeji

Obj. č.: 12 39 20

1. Zapnutí
Po stisknutí tlačítka „ON/OFF/TARE“ se nejprve zobrazí všechny symboly. Můžete přezkoušet, jestli
se správně zobrazují všechny segmenty. Nula, která se následně zobrazí, indikuje připravenost váhy
k vážení.
2. Negativní ukazatel hmotnosti
Stiskněte znovu tlačítko „ON/OFF/TARE“.

Vážení zákazníci,
3. Přetížení
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přesné stolní váhy MAULalpha 500 g.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

Pokud je hmotnost váženého předmětu větší než maximální zatížení váhy, na displeji se zobrazí
„O-Ld“.
4. Napájení

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Pokud se zobrazí symbol

Baterie

Pokyn: Mimořádně silné elektromagnetické vlivy v bezprostřední blízkosti váhy mohou ovlivnit
zobrazovanou hodnotu. Po skončení tohoto rušení je výrobek opět schopen sloužit svému účelu.
Tato váha se nesmí používat tam, kde se platí povinnost cejchování.

K váze jsou přiloženy 2 baterie typu AAA , které je třeba vložit do bateriové přihrádky na podstavci
váhy. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií.

, znamená to, že baterie jsou vybité.

Umístění váhy

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Zajistěte, aby váha stála vždy vodorovně.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přesné stolní
váhy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento
výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro
děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Vážení (ON)
Po zapnutí tlačítka „ON/OFF/TARE“ se na displeji nejprve zobrazí „8888“. Prosím, vyčkejte,
až se zobrazí nula. Teprve potom položte na váhu vážený předmět a přečtěte jeho hmotnost.

Přivažování (TARE)
Zvažte prázdnou nádobu (resp. první vážený předmět) a váhu znovu vynulujte dalším stisknutím
tlačítka „ON/OFF/TARE“. Naplňte nádobu (resp. přiložte druhý vážený předmět). Zobrazí se pouze
přivážená čistá (netto) váha.

Vypnutí (OFF)
Stiskněte tlačítko „ON/OFF/TARE“ a podržte je stlačené, až displej zhasne. Automatické vypnutí
zatížené nebo nezatížené váhy nastane po cca 2 minutách, pokud během této doby nenastane
změna hmotnosti.
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Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete
potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte
o radu kvalifikovaného odborníka.
Váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků),
neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy. Nenamáčejte váhu do vody nebo
do jiných kapalin.
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Záruka
Na přesnou stolní váhu poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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