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Digitální kuchyňská váha



Vážení zákazníci,

tato nová digitální kuchyňská váha je nejen praktická, 
ale vyniká také svým moderním designem. Můžete ji 
také pověsit na zeď, abyste v kuchyni ušetřili místo.

Kuchyňská váha je vybavena funkcí dovažování (tara), 
díky které můžete vážit např. několik dílčích množství 
v jedné nádobě. Váha váží v krocích po jednom gramu 
až do hmotnosti 5  kilogramů. 

Věříme, že Vám bude tato nová digitální kuchyňská váha
dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo
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Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

Účel použití

Kuchyňská váha je určena k vážení potravin nebo malých
 předmětů až do celkové hmotnosti 5 kg. 

Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domác-
nosti a není vhodná pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti 

•     Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Uchovávejte proto baterie a váhu mimo dosah malých dětí.
Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhle-
dejte lékařskou pomoc. 

•     Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

VÝSTRAHA před poraněním

•     Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by 
se mohla rozbít a způsobit poranění nebo škody.

•     Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa
omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

•     Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani
zkratovat.
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POZOR na věcné škody

•     Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí
články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost
5 kg! 

•     S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu
nic nestavte.

•     Výrobek nevystaujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti,
přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani
nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla
poškodit. 

•     Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních
elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené
rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo
dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot.
Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nespráv -
né hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Použití“) nebo
váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět při-
pravena k použití.

•     Chraňte baterie před nadměrným teplem. 
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud
nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak
škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

•     Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie 
s rozdílnou kapacitou.

•     Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).

•     Před vložením baterií vyčistěte v případě potřeby jejich
kontakty a kontakty přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
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•     K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky
nebo trvdé kartáče apod.

•     Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných
tekutin. 

•     Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty a prostředky 
na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, 
ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje.
Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzo -
vou podložku.

Technické parametry

Model:                               297 076

Baterie:                             3 V, 2x LR03 (AAA) 

Rozsah zobrazení:            –5000 až +5000 g

Rozsah měření:                5 až 5000 g

Kroky měření:                   kroky po 1 gramu

Automatické vypínání asi po 60 vteřinách.

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
na jeho technické a vzhledové změny.
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Přehled (rozsah dodávky)

vážicí plocha

závěsné očko

tlačítko UNIT = 
nastavení měrné 

jednotky

přihrádka na baterie 

tlačítko /TARA =
zapnutí/vypnutí váhy 
vynulování hodnoty

displej
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Použití

Vložení baterií

1.    Váhu položte spodní stranou směrem nahoru na měkký
hadřík apod., aby se nepoškrábal její povrch.

2.   Otevřete přihrádku na baterie.

3.   Do přihrádky vložte přiložené baterie
tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na
správnou polaritu (+/–).

4.   Přihrádku na baterie opět zavřete.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (g) a milili-
trech (ml) nebo v anglických měrných jednotkách libra (lb oz)
a tekutá unce (fl.oz.). 

Přednastavená je měrná jednotka gram (g).

1.    K zapnutí váhy stiskněte tlačítko /TARA. Na displeji se 
na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se
váha kalibruje. Počkejte, dokud se na displeji trvale ne -
zobrazí 0.

2.   Stiskněte tlačítko UNIT na zadní straně tolikrát, dokud 
se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení 

Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla
zajištěna přesnost výsledků vážení.
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1.    Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby všechny
čtyři nožičky stály na podkladu.

2.   Pokud používáte nějakou nádobu, postavte ji na váhu před
zapnutím váhy. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá. 

3.   K zapnutí váhy stiskněte tlačítko /TARA. Na displeji se na
několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha
kalibruje.

Počkejte, dokud se na displeji trvale
nezobrazí 0. Nyní je váha kalibrovaná 
a připravená k vážení.

4.   Potravinu určenou k vážení nasypte nebo
položte na vážicí plochu nebo do nádoby
(např. 320 g mouky). Na displeji se objeví
naměřená hmotnost. 

Nulování váhy (funkce dovažování)

1.    Pokud chcete společně s přísadou, která
se již nachází na váze, zvážit další přísa du,
stiskněte krátce tlačítko /TARA.

      Za okamžik se na displeji váhy zobrazí
opět nula. 

2.   Na váhu nasypte nebo položte další
 po travinu určenou k vážení (např. 100 g
cukru). Zobrazí se hmotnost přísady,
kterou jste přidali na váhu jako poslední.

POZOR na věcné škody

• Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit
vážicí články. Nesmí být překročena maximální cel-
ková hmotnost 5 kg! 
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3.   Stiskněte případně znovu tlačítko /TARA
a položte na váhu další přísadu.

Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste
přidali na váhu jako poslední (např. 10 g
soli).

Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete
přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (–), např. protože
jste z ní odejmuli část potraviny určené k vážení nebo celou
potravinu, stiskněte tlačítko /TARA. Tím váhu opět vynulujete. 

Přetížení

•     Celková hmotnost nesmí překročit kapacitu váhy, která činí
5 kg.

•     V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg.

•     Pokud se na displeji objeví nápis Err, 
byl překročen rozsah vážení váhy.

•     Pokud na váhu před tím, než ji zapnete,
položíte předmět s hmotností vyšší než
4 kg, objeví se na displeji nápis out2.
Váha se nemůže kalibrovat.

Vypnutí

  Stiskněte tlačítko /TARA a držte jej stisknuté tak dlouho,
dokud displej nezhasne.

Když váhu nebudete používat, vypne se přibližně za 60 vteřin.

m



Čištění a uložení

1.    Váhu vyčistěte hadříkem lehce navlhčeným vodou.

2.   Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě
skvrn.

  Když váhu nebudete používat, můžete ji úsporně uložit tak,
že ji zavěsíte za závěsné očko na zeď. 

m

POZOR na věcné škody

• Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani
jiných tekutin.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo
abrazivní čisticí prostředky.

10

Reset v případě selhání

Pokud váha ukazuje očividně nesprávné hodnoty, můžete 
ji resetovat. Následně by měla vážit opět správně.

  Vyjměte z váhy baterie, počkejte několik vteřin a potom
baterie znovu vložte tak, jak vidíte na obrázku v přihrádce
na baterie.

Nyní je váha opět připravena k použití.

Výměna baterií

Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis
Louu nebo se na něm již nezobrazuje nic.

  Vyměňte vybité baterie za nové tak, jak je popsáno 
v oddíle „Vložení baterií“.

m

m
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Závada / náprava

• Přístroj
 nefunguje.

• Je váha zapnutá?

• Baterie jsou vybité.
• Na displeji se

objevil nápis
unSt.

• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila.
Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu
tak, aby všechny čtyři nožičky stály na
podkladu.

• Kalibrace se přeruší kontaktem 
s pokožkou. Váhy se během kalibrace
nedotýkejte ani jí nehýbejte.

• Na displeji se
objevil nápis
out2.

• Na váze ležely při zapnutí více než 4 kg.

• Váha zobrazuje
nerealistické
výsledky vážení.

• Stojí váha na rovném podkladu?

• Provoz mobilního telefonu v bez -
prostřední blízkosti váhy může mít 
za následek nesprávné zobrazení.

• Proveďte reset (viz oddíl „Reset 
v případě selhání“). 

• Váha po zapnutí
neukazuje 0.

• Stiskněte tlačítko /TARA.

• Poté co 
jste stiskli
 tlačítko /TARA,
neukazuje váha
ihned 0.

• Za určitých okolností může chvíli trvat,
než váha začne ukazovat opět 0. To je
zcela normální a nijak to neovlivňuje
funkci váhy.

• Váha zobrazuje
záporný
výsledek.

• Nenastavili jste váhu na nulu při zatížení?
Stiskněte tlačítko /TARA.
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• Na displeji se
objevil nápis Err.

• Byla překročena maximální celková
hmotnost. 

• Na displeji se ob -
jevil nápis Louu
nebo se neobje-
vilo vůbec nic.

• Baterie jsou vybité.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných
recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu
a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte k tomu místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazo -
vat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat od -
děleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
 místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny
 obsahují následující škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Pb
Cd
Hg



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími  výrobními postupy
a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme  bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně  odstraníme veš keré
 materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro  poskytnutí
záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné
z partnerských  prodejen autorizovaných společností Tchibo.
Pokud by se proti očekávání  vyskytla závada, vyplňte přiložený
 servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě
 zabaleným výrobkem do našeho  servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy  zavolejte prosím
 do našeho zákaznického  servisu Tchibo nebo výrobek osobně
odevzdejte v nejbližší po bočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody  způsobené  neod bornou
 manipulací, na díly podléhající  rychlému opotřebení ani
na spotřební materiál. Tyto můžete objed nat na uvedeném
 telefon ním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat  provést
na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.
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Česká republika TCHIBO servisní centrum 
BREISACH
P.O. Box 21  
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA

844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek     8:00 - 20:00 hod.
sobota                   8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Výrobek bude opraven ve zmíněném  ser visním centru
Tchibo. Rychlé zpracování  a zaslání výrobku zpět je
zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo
na adresu  servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat
 příslušenství nebo máte nějaké dotazy  k provádění servisu,
zavolejte prosím do našeho  zákaznického  servisu Tchibo.
Při  dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: CZ 297 076
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Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
 společně s výrobkem.

Příjmení 

Ulice a číslo

PSČ, místo     

Země

Tel. č. (přes den)

Zašlete mi prosím  neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet  nákladů,
pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
 společně s výrobkem.

Chyba/vada

Datum prodeje                             Datum/podpis

Číslo výrobku: CZ 297 076
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