
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dovozce do ČR: 

 

 

 

Váha je kalibrovaná před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetrným 
doručením nebo změnou teploty. 
Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní 
platformu. 
Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie. 
Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „ FULL“ 
Pokud je slabá baterie, displej zobrazí „LO“. Vyměňte baterii. 
 
Tato váha má 6 funkcí: 

• Vážení 
• Počítání kusů 
• Výpočet ceny za jednotku hmotnosti 
• Kalkulátor 
• Hodiny 
• Teploměr 

 
TLAČÍTKA: 
MODE/ON - přepínání do režim ů / zapínání a vypínání váhy 
PCS/=  - přepínání do režimu po čítání kus ů / = funkce kalkulátor 
UNIT/MUTE - přepínání hmotnostních jednotek / vypínání a zapínání  zvukového signálu  
TARE/SET - odečet obalu / nastavení hodin 

Price/← - zadávání ceny za jednotku / funkce Backspase (výmaz  vlevo) v režimu kalkulátor 

+; -; x; ÷ - funkce kalkula čky 
0 – 9  - numerická klávesnice 
 
 

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy 
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční 
distribuce je možná pouze se souhlasem autora 
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PROVOZ VÁŽENÍ 

• Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko MODE/ON 
• Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“. 
• Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost 
• Váha se automaticky vypne po 5ti sekundách nečinnosti přejde do úsporného režimu ze kterého se 

automaticky probere při změně položení předmětu na misku nebo stisku jakékoliv klávesy 

 

VÁŽENÍ S TÁROU – ode čet obalu 

• Položte obal na vážní plochu 
• Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko TARE/SET displej zobrazí „ZERO“ a poté „0.00“ 
• Přidejte vážený předmět na misku. Displej zobrazí aktuální hmotnost 
• Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do 

obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO. 
• Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě, tlačítko TARE/SET 

 

POČÍTÁNÍ KUSŮ 

• Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00 
• Položte známý počet kusů na misku váhy. Z numerické klávesnice zadejte počet a potvrďte klávesou PCS/= 

displej zobrazí  
 
 

  
 

• Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusu a displej zobrazuje aktuální počet a hmotnost 

 

VÝPOČET CENY ZA JEDNOTKU 

• Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00 

• Položte zboží na misku váhy. Z numerické klávesnice zadejte jednotkovou cenu a potvrďte klávesou Price/← 

displej zobrazí  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Nyní můžete ubírat nebo přidávat zboží a displej zobrazuje aktuální cenu a hmotnost 

 

C  3.64 

0,091    40 

Symbol režimu 

počítání kusů 

Hmotnost 

jednoho kusu 

Aktuální 

hmotnost 

Aktuální počet 

kusů 

Symbol režimu 

výpočet ceny 

Cena za 

jednotku 

Aktuální 

hmotnost 

Vypočtená cena 

za jednotku 

P     200.52 

45,00    9023,4 
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PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK 

• Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00 
• Stiskem klávesy UNIT/MUTE přepínáte jednotky hmotnosti. Aktuální zvolená jednotka hmotnosti je indikována 

šipkou v pravé části displeje. 

REŽIM KALKULÁTOR 

• Stiskněte klávesu MODE/ON displej zobrazí 0 

• Nyní použijte numerickou klávesnici a funkce +; -; x; ÷ a klávesu  Price/← jako při běžné kalkulačce 

 

REŽIM HODINY A TEPLOTA 

• Stiskněte klávesu MODE/ON až displej zobrazí 

 

 

 

 

Teplota se mění ve stupních C nebo F po 2s cyklech 

 

Nastavení hodin 

V režimu hodiny podržte klávesu TARE/SET až začne blikat pozice hodin. Z numerické klávesnice navolíte aktuální 
hodinu. Poté začne blikat pozice minut – nastavte aktuální minuty. Pak začne blikat pozice sekund – nastavte aktuální 
sekundy. Tím je nastavení hotovo. 

 

Aktivace a deaktivace zvukového signálu 

V režimu hodiny stiskem klávesy UNIT/MUTE aktivujete a deaktivujete zvukový signál.  

Displej volbu zobrazí:  „BUZZ   OFF“ - zvuk vypnut;      „BUZZ  ON“ -  zv uk zapnut 

 

Upozorn ění: 

I když váhu nepoužíváte, baterie se stále vybíjí kv ůli hodinovému obvodu. Proto doporu čujeme, pro delší 
provozuschopnost váhy, baterie vyndat a op ět vložit až budete znovu vážit.  

 

 

 

 

 

   14:44:21 

26.0       °C 

   14:44:21 

78.8       °F 
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 SEŘÍZENÍ VÁHY 

V režimu vážení stiskněte a držte tlačítko MODE/ON až displej zobrazí požadovanou hodnotu seřizovacího závaží a 
nápis „CAL1“. Položte na misku váhy závaží v této hodnotě.  Po správném průběhu justáže displeji zobrazí aktuální 
hmotnost a nápis „CAL1“ zhasne. Tím proběhlo seřízení bez chyby. Odstraňte závaží. 
Přezkoušejte váhu.  

 

 

TECHNICKÁ DATA: 

Váživost: 500g 
Dílek - přesnost: 0,01g 
Rozměr vážní plochy: 65x70mm 
Certifikace: pro neobchodní vážení 
Funkce váhy: vážení, počítání kusů 
Displej: numerický dvořádkový, LCD, výška 10mm, 7. místný 
Provedení vážní plochy: nerez 
Provedení konstrukce: plast 
Provedení (materiál): nerez/plast 
Prostředí: suché; prašné 
Provozní teplota:10°C » +30°C 
Rozměr váhy š x v x h (mm): 133 x 17 x 82 
Umístění: stolní, do ruky 
Krytí: IP-54 
Hmotnost váhy (kg): 0,13 včetně baterií 

 
 
 
 
CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZA ŘÍZENÍ 
 

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím: 
- kartonová krabice  
- koženkové ochranné pouzdro 
- návod k obsluze v českém jazyce 
- vlastní váha 
 


