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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání 
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej 
neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. 
Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku 
s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 
nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a 
děti na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem 
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“. 
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod 
dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 
• Před uvedením tohoto přístroje do provozu pročtěte pečlivě návod k 



použití! 
• Uschovejte dobře tento návod k použití, záruční list, pokladní stvrzenku a pokud možno i krabici s vnitřním 
obalem! 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé a nikoliv řemeslné použití. 
• Neprovádějte žádné opravy na Vašem spotřebiči, pověřte opravou odborníka. 
• Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel. 
• Vaši kuchyňskou váhu nikdy neponořujte do vody. 
• Kuchyňská váha je konstruována pro vážení surovin do maximální hmotnosti 5 kg. 
 
Vložení baterie 

(baterie nejsou součástí dodávky) 
1. Otevřete přihrádku pro baterii na spodní straně. 
2. Připojte ke kontaktům baterii 9 V. Dbejte na správnou polaritu. 
3. Přihrádku pro baterii opět zavřete. 
4. Nebude-li přístroj delší dobu používán, vyjměte, prosím, baterii z přístroje, aby se tak předešlo eventuálnímu 
„vytečení“ bateriové kyseliny. 
5. Symbol baterie na displeji upozorňuje na nutnost výměny baterie. Pozor: Baterie nepatří do domovního 
odpadu. Prosíme, odevzdávejte vybité baterie na příslušných sběrných místech nebo v obchodě. Baterie nikdy 
nevhazujte do ohně. 
 
Použití  

Kuchyňská váha je určena pro zjišťování hmotnosti potravin a přísad. Zvolte si pro kuchyňskou váhu příhodné 
místo. Vhodná je suchá, rovná, neklouzavá plocha, na které můžete přístroj dobře obsluhovat. Symboly na 
displeji:  
 

Připraveno k vážení/ zváženo 
 

 Slabé baterie. 
 
 Přetížení.  
 

 

• Chcete-li váhu zapnout, stiskněte tlačítko “ON/OFF/TARA”. 
• Na LCD-displeji se na několik sekund objeví všechny segmentu ukazatele, a poté se objeví hodnota “0”. 
• Zvolte si, opakovaným stiskáváním tlačítka “UNIT”, nastavení údajů v kilogramech, gramech (kg, g), nebo 
librách, uncích (lb, oz). 

   • Vložte surovinu na desku váhy. Zobrazí se její hmotnost. 

Vážení 

 Stlačte tlačítko UNIT a vyberte požadovanou měrnou jednotku: g, lb, oz, kg. 

 Vyčkejte, než se zobrazí symbol trojúhelníku.  

 Vložte surovinu na střed desky váhy. Hmotnost suroviny se zobrazí po zobrazení trojúhelníku. 

Přivažovací funkce (tára, hmotnost s obalem) 

Chcete-li např. odvažovat další přísady, použijte přivažovací funkci. 

 Znovu stiskněte tlačítko “ON/OFF/TARE”. Ukazatel se nastaví na “0”. 

 Přidejte nyní do váhové misky dotyčnou přísadu. Na displeji se nyní zobrazí skutečná hmotnost této 
další přísady. Je-li třeba, postup opakujte.  
Nebude-li váha používána, automaticky se přibl. 2 minutách vypne, což prodlužuje životnost baterií, 
nebo vypněte přístroj sami stisknutím tlačítka “OFF”. 

Zacházejte s váhou opatrně, protože se jedná o měřící přístroj. Dbejte na to, aby nespadla a nezatěžujte ji více, 
než kolik činí její maximální měřící rozsah. 
 
Čištění 
• K čištění vnějšku přístroje používejte jen mírně navlhčený hadřík. 
• Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čistící prostředky. 



 
Tipy pro používání a ošetřování 
• Váhu nikdy neponořujte do vody, protože by mohlo ke zničení elektroniky. 
• Vyjměte baterie, jestliže nebudete váhu delší dobu používat. 
• Zacházejte s váhou opatrně, protože se jedná o měřící přístroj. Dbejte na to, aby nespadla a nezatěžujte ji 
více, než kolik činí její maximální měřící rozsah. 
• Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 
• Jestliže se na displeji objeví symbol baterie, vyměňte baterii. 
• Nezatěžujte přístroj hmotností větší než 5 kg, abyste předešli jeho poškození. 
• Jestliže se objeví indikace „EEE“, je hmotnost vyšší než 5 kg. 
 
Technické údaje:  

Model:.............................................................................. KW 3412 

Beterie:.............................................................................3 baterie 1,5 V Typ „AAA“ / „R03“ 
Max. zatížení:....................................................................5 kg (11 lb) 
Hmotnost: .........................................................................0,47 kg 
 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. 
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle 
nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 
 

Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během 
záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad 
materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění 
nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad 
slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V 
případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem 
Vašemu obchodníkovi. *) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu 
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly 
zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících 
rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní 
zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení 
se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou 
osobou. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 


