Uvedení do provozu
Pokud jsou baterie již vloženy, vytáhněte pouze ochranný izolační pásek
čímž aktivujete napájení.

Váha na zavazadla LS-40S

1. Vytáhněte držák s bateriemi (6) pomocí polokruhových výklenků pro prsty. Je-li to nutné,
můžete pro tento účel použít vhodný a tupý nástroj.
2. Vložte 2 baterie (knoflíková baterie typu CR2032) do držáku baterií. Ujistěte se, že kladné póly
(+) obou baterií směřují nahoru (viz kladný symbol (+) na držáku baterií!). Zatlačte držák zpět
do těla váhy, až zapadne na své místo, kladný symbol (+) držáku baterií musí směřovat k displeji
(1)).

Displej
Následující symboly se mohou v průběhu provozu zobrazit na displeji (1):

Obj. č.: 40 45 54

Symbol zobrazený na dipleji
„00000“
„kg“, „lb“, „g“, „Oz“
„Err“
„Tare“
„-„
„Hold“

Význam
Indikátor hmotnosti. „0“ pozice pro číslo
Jednotka hmotnosti
Překročen rozsah měření hmotnosti
Funkce tárování je zapnutá
Záporný indikátor hmotnosti
Stabilizovaná a zmrazená indikace hmotnosti
Dostatečně nabitá baterie

„Lo“

Baterie je vybitá. Okamžitě vyměňte baterii.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup váhy na zavazadla LS-40S.
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!
Jakmile je poloha zavazadla stabilní, na displeji se zobrazí hmotnost zavěšeného předmětu.
Maximální naměřitelná hmotnost zavazadla je 40 kg a nesmí být překročena. Pro zvážení
zavazadla použijte přiložený 75 cm dlouhý popruh. Výrobek je určen pro vnitřní použití.

Rozsah dodávky
Váha na zavazadla
2x knoflíková baterie CR2032
Návod k použití

Popis výrobku
1
2
3
4
5
6

Displej (LCD)
Tlačítko (On/Off, tare)
Tlačítko UNIT
Svinovací metr
Popruh
Držák baterií

Zapnutí/vypnutí přístroje
1. Výrobek zapnete stisknutím tlačítka
(2). Rozsvítí se displej a po krátké chvíli
je výrobek připraven k použití.
2. Stisknutím tlačítka
na cca. 3 sekundy přístroj vypnete. Jakmile není po dobu delší
než 90 sekund v provozu, dojde k jeho automatickému vypnutí.

Vážení
1. Provlékněte popruh (5) za držadlo zavazadla.
2. Zacvakněte klip popruhu. Ujistěte se, že přezka správně zapadla, abyste předešli případnému
zranění v důsledku pádu zavazadla.
3. Zapněte výrobek. Pomocí tlačítka UNIT (3) nastavte jednotku hmotnosti. Jednotky jsou
nastaveny/zobrazeny v následujícím pořadí: g > Oz > kg > lb >g (gramy > unce > kilogramy >
libry > gramy).
4. Uchopte pevně váhu. Vyzvedněte váhu společně se zavěšeným zavazadlem tak vysoko,
aby bylo zavazadlo ve vzduchu.
5. Jakmile je zavěšení stabilní, na displeji se zobrazí indikátor „Hold“ a výsledek vážení zůstane
po dobu 5 sekund zobrazen na displeji. Poznamenejte si výsledek.
6. Funkce tárování: Pomocí této funkce můžete změřit pouze obsah zavazadla. Zavěste prázdné
zavazadlo a nechte na displeji zobrazit jeho hmotnost. Stiskněte
(2) (tare) tlačítko.
Na displeji se rozsvítí symbol „Tare“ a indikátor hmotnosti se vynuluje. Nyní můžete naplnit
zavazadlo a zobrazí se pouze hmotnost jeho obsahu. Je-li třeba, funkci tárování opakujte.
7. Svinovací metr: Pomocí svinovacího metru můžete změřit obvod zavazadla nebo délky
jeho stran. Vytáhněte svinovací metr. Svinovací metr je samonabíjecí, dejte tedy pozor,
abyste neublížili sobě nebo jiným osobám. Svinovací metr nevytahujte více než 75cm.
8. Po vážení otřete výrobek navlhčeným hadrem. Nikdy výrobek neponořujte do vody.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Technické údaje

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do váhy
na zavazadla. 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.

Typ
Barva
Napájení
Váhový rozsah
Rozlišení hmotnosti
Délka měřícího popruhu
Rozměry LCD (Š x V):
Provozní teplota:
Provozní vlhkost:
Skladovací teplota:
Skladovací vlhkost:
Rozměry (D x Š x V)
Hmotnost:

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat
a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se 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.

LS - 40
Stříbrná
2x knoflíková baterie CR2032
max. 40 kg
10 g
75 cm
30 x 17 mm
0 až +40°C
< 90% RH
-10 až +60°C
< 90% RH
140 x 30 x 30 mm
140 g

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

Záruka
Na váhu na zavazadla poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody,
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

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!
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