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Osobní váha                                                          
 

 

 

Obj. č.: 123 32 76 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy TFA.  

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.  

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

 
Rozsah dodávky 
• Osobní váha 
• Baterie 4× 1,5 V, typu AAA 
• Návod k obsluze 

 
Vlastnosti 
• Displej se zrcadlovým efektem 
• Automatické zapnutí bez stisknutí tlačítka 
• Automatické vypnutí 
• Moderní, plochý design 
• Podsvícení displeje 
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Obsluha 
 

Uvedení do provozu 

• Otevřete obě přihrádky na baterie na zadní straně přístroje a vložte 4 baterie typu AAA 1,5 V tak,  
jak vidíte na obrázku. 

• Nyní je váha připravená k provozu. 
• Na displeji se objeví „0.0 kg“ (přednastavená jednotka: kg). 
• Stiskněte tlačítko „kg/lb/st“ na zadní straně váhy a zvolte požadovanou jednotku hmotnosti. 
• Váha se vypíná automaticky. 

Nastavení jednotky hmotnosti 

• Na zadní straně váhy se nachází tlačítko „kg/lb/st“ pro výběr jednotky hmotnosti.  
Můžete přepínat mezi „kg“ pro kilogram, „lb“ pro britské a americké libry (1 pound = 453,59237 gramů)  
a „st“ pro britskou jednotku „stone“ (1 st = 6,35 kg). 

Používání váhy 

• Postavte váhu na hladkou, pevnou podlahu. 
• Váhu zapnete jednoduše tak, že se postavíte na její plochu. 
• Podsvícení displeje se zapne automaticky. 
• Po několika sekundách se zobrazí Vaše naměřená hmotnost v kg (přednastavení)  

nebo ve Vámi nastavené jednotce hmotnosti. 
• Jakmile začne hmotnost blikat, je proces vážení dokončený. 
• Po sestoupení z váhy zůstane hmotnost ještě zobrazená na displeji. 
• Váha se vypíná automaticky po 10 sekundách. 
• Važte se pokud možno vždy ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po návštěvě toalety,  

nalačno a bez oblečení, abyste získali srovnatelné výsledky. 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do osobní 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 do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet  
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

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.  

• Na váhu nevstupujte s mokrýma nohama a ani tehdy, když je její povrch mokrý.  
Nebezpečí uklouznutí! 

• Při vážení nevstupujte na jeden okraj váhy: Nebezpečí převrácení! 

 

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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

 

 

 

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. 
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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! 

 
Odstraňování poruch  
 

Problém    Řešení 

Žádné zobrazení   Postavte se na vážicí plochu  
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu 
Vyměňte baterie 

Zobrazení „---“    Přetížení (max. 150 kg) 
Zobrazení „Lo“    Vyměňte baterie 
 
 
 

Technické údaje 
 

Rozsah měření  5–150 kg / 330 lb / 23 st 
Rozlišení  0,1 kg / 0,2 lb 
Napájení  4 baterie 1,5 V AAA (jsou součástí dodávky) 
Rozměry pláště  310 × 22 × 310 mm 
Hmotnost  1 639 g (přístroj samotný) 
 
 

 

 

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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