
 

CZ                                                                                   NÁVOD K POUŽITÍ 
KW 3626 – Kuchyňská váha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návod k obsluze 
Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Doufáme, že budete s tímto zařízením maximálně spokojeni. 
Symboly používané v tomto návodu k obsluze Důležité informace týkající se bezpečnosti jsou speciálně 
označené. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodě a poškození zařízení: VAROVÁNÍ: 
Upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a označuje potenciální rizika poranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje 
potenciální nebezpečí pro zařízení nebo jiné předměty. POZNÁMKA: Zdůrazňuje rady a informace. 
 

Bezpečnostní pokyny  

Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho spolu se zárukou, dokladem o 

zaplacení a krabicí s vnitřním obalem (pokud je to možné). V případě, že zařízení předáte třetí osobě, musíte 

jí předat i tento návod k obsluze. 

• Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a nesmí se používat pro komerční účely. 

• Dbejte na to, abyste na zařízení netlačili a aby nespadlo, protože může dojít k poškození citlivého 

elektronického obvodu. 

• Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej. 

• Zařízení neopravujte svépomocí, ale poraďte se s autorizovaným specialistou. 

• Zařízení používejte pouze pro určené účely. 

• Kuchyňská váha má maximální rozsah 5 kg. 

• Toto měřicí zařízení chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami, vlhkostí a prachem.   

 

 

Děti 

• Veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod.) je třeba skladovat mimo dosah dětí, 

aby se zaručila jejich bezpečnost. 



VAROVÁNÍ!  

Dbejte na to, aby se malé děti nehrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Je třeba dohlížet na děti, abyste si byli jisti, že se s tímto zařízením nehrají. 

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. 

 

Vkládání baterií 

Zacházení s bateriemi 

VAROVÁNÍ: 

• Baterie nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. 

• Baterie nikdy nezahazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu! 

• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nejsou hračka.  

• Hrozí riziko spolknutí baterie a následně smrtelného úrazu. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

• Baterie násilím neotvírejte. 

• Vyhýbejte se kontaktem s kovovými předměty. (Prsteny, hřebíky, šrouby apod.). Hrozí riziko zkratu! 

• Zkrat může způsobit nadměrné zahřátí baterií nebo případně jejich vznícení. Následně hrozí riziko vzniku 

popálenin. 

• Z bezpečnostních důvodů jsou během přepravy póly baterie zakryté lepící páskou. 

• V případě, že baterie teče, dbejte na to, abyste si kyselinu zanesení na očí nebo na sliznici. V případě 

kontaktu si umyjte ruce, oči opláchněte čistou vodou a v případě, že symptomy přetrvávají  vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

UPOZORNĚNÍ: 

Baterie se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem. Použité baterie odneste do příslušné sběrné 

nádoby nebo prodejci. 

POZNÁMKA: 

Symbol baterie v levém horním rohu označuje, že baterii je třeba vyměnit. 

• Prostor pro baterii se nachází na zadní straně váhy. 

• Baterie je chráněna ochrannou fólií. Odstraňte tuto ochrannou fólii. 

Používání váhy 

Kuchyňská váha je určena na vážení potravin. 

Indikátory na displeji:  

Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí všechny 
symboly 

Auto test 

0 Připravená pro vážení.  

g Gram 

ml mililitr 

lb:oz Britská váhová jednotka  

fl:oz Britská objemová jednotka  



 Slabá baterie 

0-Ld Nadměrně zatížená 

 Označuje zvolenou jednotku 

Zapnutí 
1. Váhu umístěte na rovnou a hladkou plochu. 
2. Stiskněte tlačítko ON / OFF. 
 
Výběr jednotek 
Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí všechny segmenty.  Tato váha dokáže měřit v jednotkách hmotnosti (g 
/ lb: oz), Jakož i v objemových jednotkách (ml / fl: oz). Mléko a voda mají jinou hmotnost při stejném objemu. 
V důsledku toho je možné mléko a vodu zobrazit samostatně na této váze. 
WEIGHT = hmotnost, MILK = mléko, WATER = voda 
1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE, vyberete požadované měrné jednotky. 
POZNÁMKA: 
• Zařízení začne měřit v měrných jednotkách, které byly vybrané během posledního měření. 
• Při výběru správných měrných jednotek se řiďte tabulkou  uvedenou výše "Indikátory na displeji". 
 
Vážení 
1. Počkejte, dokud se na váze nezobrazí "0". 
2. Potraviny položte na váhu a co nejvíce jejich vycentrujte. 
3. Měření je ukončeno, když se displej zastaví. 
4. Můžete odečíst odměřenou hodnotu. 
 
Funkce vyvažování 
Chcete-li k jedné potravině přidat další potraviny a poté je odvážit: 
• Krátce stiskněte tlačítko TARE. 
• Váha se resetuje na "0". 
• Pokud nyní přidáte další potraviny, na displeji se zobrazí je hmotnost. 
 

Čištění 
UPOZORNĚNÍ: 
• Zařízení neponořujte do vody: mohlo by dojít k poškození elektronických komponentů. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselé ani abrazivní čisticí prostředky. 
• Přístroj čistěte mírně vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala vlhkost ani voda! 
• Zařízení po čištění důkladně otřete suchou měkkou hadříkem. 
 
Skladování 

Zařízení skladujte na čistém a suchém místě. 

Technické údaje  

Model: …………………………………… KW 3626 

Baterie:…………………………………... 1 baterie, 3V, typ CR 2032 

Max. zátěž:……………………………… 5 kg (11 lb) 

Hmotnost: ………………………………. cca 0,48 kg 

Společnost si vyhrazuje právo provádět technické a desingnové úpravy během neustálého vývoje produktu. 



Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi aktuálními směrnicemi ES, jako například směrnicemi o 
elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními 
předpisy. 
 

Záruka 

Podmínky záruky 

1. Pro zákazníky poskytujeme 24-měsíční záruku od data nákupu v případě soukromého používání. Pokud je 
zařízení vhodné pro komerční obchodní účely, poskytujeme 12-měsíční záruku na zařízení v případě 
nákupu podnikatelům. Záruční lhůta pro spotřebitele se snižuje na 12 měsíců, pokud používají zařízení, 
spotřebič vhodný na komerční účely komerčně a obchodně - dokonce i když jen na určitou část období 
záruky. 
2. Nezbytné předpoklady pro naši záruku je nákup zařízení u jednoho z našich autorizovaných dealerů a kopie 
účtenky, dokladu o zaplacení a tohoto certifikátu záruky. 
3. Defekty, selhání a nedostatky a vady musí být oznámeny písemně do 14 dnů poté, co byly rozpoznány a 
identifikovány. Pokud je nárok platný, rozhodneme jak bude poškození / porucha nebo vada, kaz opraven a 
korigován, opravou nebo výměnou za zařízení / spotřebič té jisté hodnoty. 
4. Záruční služby a servis se neposkytují na selhání a poruchy, vady a kazy způsobené selháním dodržování 
provozních instrukcí, nesprávným zacházením nebo normálním standardním opotřebením zařízení. Nároky 
dále vylučují snadno rozbitné a křehké součásti a části jako je sklo nebo plast. Nároky dále vylučují a 
nezahrnují, když třetí strany vykonávají práci na zařízení a tyto nejsou autorizovány a pověřeny naší 
společností. 
5. Tato záruční lhůta se nerozšíří a nerozšiřuje o záruční služby a servis. Také neexistuje žádný nárok na nové 
záruční služby. Tato deklarace záruky je dobrovolnou službou naší společnosti jako výrobce zařízení. právní 
záruční práva (následné plnění, ukončení a stažení, kompenzace a snížení ceny) nejsou tímto dotčena. 


