
 
 

 
Stolní váha TS-5000/1                                      
 
 
 

 
 
Obj. č.: 12 41 38 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolní váhy Voltcraft TS-5000/1. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

 

Voltcraft ® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí 
zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují 
neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, 
vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.  

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft ®. 
 
 
 
 
 
 

Účel použití 
 

Výrobek je určen k vážení předmětů s maximální hmotností do 5 000 g. Hmotnost lze zobrazovat  
také v uncích (oz), nebo v librách (lb). Nepoužívejte váhu na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu  
a nepoužívejte ji k vážení osob a zvířat, k farmaceutickým účelům, ani pro určování ceny  
v obchodech. Váha je napájena jednou knoflíkovou baterií CR2032, která je součástí dodávky. 
 

Rozsah dodávky 
 

• Váha 
• Baterie CR2032 
• Návod k obsluze 
 
Vložení a výměna baterie 
 

Baterie může být slabá, pokud se na displeji objeví znak "LO", nebo pokud váhu nelze dobře zapnout.  
 

Vybitou baterii vyměňte za novou baterii CR2032. 
1. Schránka po baterii je umístněna ve spodní části váhy. Stiskněte uvolňovací západku a otevřete 

kryt schránky. 
2. Vložte / vyměňte baterii za novou baterii stejného typu (CR2032) při dodržení její správné polarity. 

Kladný pól musí směrovat nahoru. 
3. Schránku pro baterii znovu uzavřete. 
 

Obsluha váhy 
 

1. Položte váhu na vodorovný a hladký povrch. 
2. Stiskněte tlačítko "ON / TARE" na váze. Během startu s váhou nehýbejte.  

Počkejte, dokud se na displeji neobjeví nula. 
3. Pokud chcete vážit obsah nádoby, položte na váhu nejdříve prázdnou nádobu.  

Poté stiskněte tlačítko "ON / TARE" a nastavte hodnotu na nulu.  
Na displeji se objeví slovo "TARE".  

4. Pro přechod mezi jednotkami lb (libra), g (gram) a oz (unce) stiskněte tlačítko "UNIT". 
5. Předmět, který chcete vážit, položte na váhu a na displeji se ukáže hmotnost. 
6. Maximální limit pro vážení je 5 000 g (včetně váhy nádoby, resp. obalu).  

Pokud hmotnost předmětu přesahuje povolený limit měření, objeví se na displeji "EEEE".  
V takovém případě okamžitě odstraňte předmět z váhy. 

7. Pokud chcete vážit jiný předmět bez nádoby, resp. obalu, odstraňte předchozí předmět  
z váhy a stiskněte tlačítko "ON / TARE". Hodnota se nastaví na nulu. 

8. Přibližně po 20 sekundách nečinnosti se váha automaticky vypne. 
 

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 prost ředí! 

 



Technické údaje 
 

Napájení 3 V baterie typu CR2032 
Rozsah vážení Od 2 do 5000 g 
Rozlišení 1 g 
Provozní teplota 0 až +40 ºC 
Skladovací teplota -10 až +60 ºC 
Provozní vlhkost ≤90% 
Skladovací vlhkost ≤90% 
Rozměry (Š x V x H) 165 x 19 x 205 mm 
Hmotnost 431 g 
 

 

 

 
 
Záruka 
 

Na stolní váhu Voltcraft TS5000/1 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost 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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