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       Návod k obsluze   
 
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Berlinger Haus. 

 
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nikoli k obchodování. 

 
Určené použití výrobku 
Vaše nová kuchyňská váha je navržena k vážení potravin a potravinářských výrobků. 
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. 
 
Důležitá bezpečnostní upozornění 
Při používání spotřebičů na baterie by za účelem předcházení vzniku požáru, vytečení baterií, 
zranění osob a poškození majetku vždy měla být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně 
níže uvedených. 
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod. 
V tomto návodu je popsáno určené použití výrobku. Použití příslušenství, nástavců nebo jiného 
postupu s přístrojem, než které jsou doporučeny v tomto návodu kobsluze, může mít za následek 
poškození majetku. Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití. 
 
Použití spotřebiče 
* Spotřebič neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti. 
* Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí. 
* Spotřebič vždy chraňte před vodou a nadměrnou vlhkostí. 
* Spotřebič nepoužívejte při okolních teplotách pod 5 °C nebo nad 60 °C. 
 
Po použití 
* Pokud zamýšlíte spotřebič delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie. 
* Pokud se spotřebič nepoužívá, měl by se uložit na suché místo. K uloženým spotřebičům by 
neměly mít přístup děti. 
 
Kontrola a opravy 
* Před použitím ověřte, zda není některá ze součástí spotřebiče poškozená nebo vadná. Ověřte, zda 
nejsou některé součásti rozbité nebo zda nedošlo k okolnostem, které by mohly narušit provoz. 
* Spotřebič nepoužívejte, jestliže je některá z jeho součástí poškozená nebo vadná. 
* Případné poškozené nebo vadné součásti nechte opravit nebo vyměnit u autorizovaného opraváře. 
* Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměňovat součásti, které nejsou uvedeny v tomto  
návodu. 
 
Elektrická bezpečnost 
* Spotřebič ani baterie se nesmějí ponořit do vody ani do jiné tekutiny, aby nedošlo ke vzniku zkratu. 
* Ve spotřebiči používejte pouze správný druh baterií (viz technické údaje). 
* Nikdy se nepokoušejte dobíjet nedobíjecí baterie. 
* Elektronické součásti uvnitř spotřebiče mohou být ovlivňovány jinými přístroji v blízkosti, například 
mobilními telefony nebo mikrovlnnými troubami. Pokud k tomu dojde, bude displej zobrazovat chybné 
údaje. 
* V takovém případě pomůže vypnout rušivý přístroj nebo přemístit spotřebič dále od něho. 
 
Před použitím 
* Z přístroje odstraňte veškerý obalový materiál. Sejměte ochrannou fólii z displeje. 
* Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy a vyjměte malé proužky plastu vložené mezi 
baterie a kontakty. 
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* Poté přihrádku na baterie zavřete tak, aby víčko zapadlo se slyšitelným cvaknutím. 
* Váha může zobrazovat hmotnost v gramech (g), kg,nebo librách (uncích) oz,lb:oz. 
* Přepínač jednotek UNIT přesuňte do požadované polohy. 
 
Nastavení 
Váhu umístěte na rovný povrch, který se nemůže rozpálit. Pevné ustavení je základním 
předpokladem správného měření. 
 
UPOZORNĚNÍ 
► Tento spotřebič je vybaven neklouzavými pryžovými nožkami. Protože povrch nábytku může 
být vyroben z nejrůznějších materiálů a ošetřen řadou typů čisticích prostředků, nelze zcela vyloučit, 
že některé látky obsahují složky, které by mohly pryžové podložky rozleptat a způsobit jejich 
změknutí. Pokud je to možné, podložte nožky spotřebiče neklouzavým materiálem. 
 
Použití 
Zapínání a vypínání 
* Přístroj se zapíná stiskem tlačítka ON/OFF. 
* Přístroj se vypíná opětovným stiskem tlačítka ON/OFF. 
Nastavení hmotnosti nádoby 
* Stiskem tlačítka ON/OFF nastavte údaj na displeji na nulu. 
* Prázdnou misku postavte na váhu a stiskem tlačítka ON/OFF nastavte údaj na displeji na nulu. 
Vážení 
* Váhu umístěte na rovný povrch. 
* Předmět k vážení umístěte na váhu a přečtěte hmotnostní údaj na displeji. 
* Při použití misky nejprve podle shora uvedeného návodu odečtěte hmotnost nádoby. Potraviny 
k vážení vložte do misky, misku umístěte na váhu a přečtěte 
hmotnostní údaj. * Pokud hmotnost překročí maximální nosnost váhy, na displeji se objeví " EEEE ". 
Břemeno z váhy okamžitě odstraňte, aby nedošlo k poškození spotřebiče. 
Čištění, údržba a skladování 
*Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte. 
* Spotřebič čistěte pouze jemným mýdlem a vlhkým hadříkem. 
* Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi písku nebo rozpouštědel. 
* Neponořujte žádnou část spotřebiče do vody ani do jiné kapaliny. 
Kontrola a výměna baterií 
* Jestliže se na displeji zobrazuje „ ", jsou slabé baterie a je třeba je vyměnit. 
* Pravidelně otevírejte přihrádku na baterie a kontrolujte, zda baterie nejsou zkorodované. 
* Při výměně baterií nejprve otevřete přihrádku na baterie a vyjměte staré baterie. 
* Vložte nové baterie podle schématu na vnitřní straně přihrádky. 
* Při likvidaci baterií se řiďte pokyny v oddíle „Ochrana životního prostředí". 
 
Životní prostředí 
Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte jej k 
recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí. 
 
Specifikace 
Rozsah vážení: min. 1g -max. 5 kg 
Krok vážení: 1 g 
Baterie: 1 x CR2032  


