
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
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 „ O-Ld“ 
Pokud je slabá baterie, displej zobrazí „LO“. Vyměňte baterii. 
 
TLAČÍTKA: 

  - zapínání a vypínání váhy 

  - přepínání do režimu po čítání kus ů 

  - přepínání hmotnostních jednotek  

  - odečet obalu 
 

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

NÁVOD K OBSLUZE 

 PŘESNÁ VÁHA 

MODEL-HD806 
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PROVOZ 

• Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko  
• Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“. 
• Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost 
• Váha se automaticky vypne po cca 3 minutách nečinnosti 

 

 

 

VÁŽENÍ S TÁROU – ode čet obalu 

• Položte obal na vážní plochu 

• Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko , displej zobrazí „0.0“ 
• 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  
 

 

POČÍTÁNÍ KUSŮ 

• Položte kusy v počtu 25; 50; 75 nebo 100 na misku 

• Stiskněte a držte tlačítko , displej nabídne poslední zvolený počet. Tlačítkem  vyberte 

požadovaný počet a potvrďte tlačítkem . Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusu a displej zobrazuje 
aktuální počet. 

• Stiskem tlačítka  přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka  se přepnete do 
režimu zobrazení počtu kusů. 

 

 

PŘEPÍNÁNÍ HMOTNOSTNÍCH JEDNOTEK 

Postupným stiskem tlačítka  vybíráte požadované hmotnostní jednotky. Jejich symbol se zobrazí v pravé části 
displeje (g; kg; tl; ct; oz; lb) 
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SEŘÍZENÍ VÁHY 

Stiskněte klávesu  a vyčkejte, dokud se nezobrazí „0.00“. Stiskněte a držte tlačítko  a vyčkejte, až se na 

displeji zobrazí hodnota závaží pro seřízení. Tuto hodnotu můžete změnit klávesou  . Po výběru kalibrační 

hodnoty, při nezatížení váze stiskněte  tlačítko  na displeji problikne „CAL“ a poté displej zobrazí hodnotu 
závaží pro seřízení. Položte závaží v této hodnotě na misku váhy a vyčkejte, displej po správném seřízení zobrazí 
„PASS“ a poté aktuální hmotnost. Tím je seřízení ukončeno. Odstraňte závaží. Přezkoušejte váhu.  

 

 

 

TECHNICKÁ DATA: 

Model  HD806-3000 
Váživost:  3000g 
Dílek - přesnost: 0,1g 
Rozměr vážní plochy: 100x100mm 
Certifikace: pro neobchodní vážení 
Funkce váhy: vážení, počítání kusů 
Displej:  numerický, LCD, výška 20mm, 5.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):  100 x 20 x 140 
Umístění: stolní, do ruky 
Krytí: IP-54 
Hmotnost váhy (kg): 0,23 včetně baterií 

 
CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZA ŘÍZENÍ 
 

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím: 
- kartonová krabice s plastovým lůžkem 
- plastový průhledný kryt – slouží i jako miska váhy 
- návod k obsluze v českém jazyce 
- vlastní váha 
 


