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Digitálna kuchynská
váha v tvare lyžice

Návod na použitie
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Prehľad (obsah balenia)

malý 
lyžicový 
násadec

veľký
lyžicový
násadec

rukoväť s očkom 
na zavesenie

displej

tlačidlo UNIT tlačidlo / TARA

tlačidlo HOLD

násadcová 
oska

priehradka 
na batériu

podstavec 
(spodná strana) 

bez 
vyobrazenia:
1 batéria

Technické údaje
Model:                   386 672

Batéria:                 1 x CR2032 (lítium), 3 V
(testované podľa UN 38.3)

Menovitá energia:  0,63 Wh

Merací rozsah:      0,5 až 300 g / 0.005 až 10.5 oz 

Meracie kroky:      0,1 g kroky / 0.005 oz kroky

Automatické vypnutie po cca 120 sekundách.

V rámci vylepšovania produktov si 
vyhradzujeme právo na technické 
a optické zmeny na výrobku.



Bezpečnostné 
upozornenia
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Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia
a tento výrobok používajte iba podľa opisu v tomto
návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám. Uschovajte si tento návod na nes -
koršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Digitálna váha v tvare lyžice je určená na váženie•
malých množstiev potravín do 300 g. 
Váhu v tvare lyžice nepoužívajte ako lyžicu na
miešanie! 

S váhou v tvare lyžice nedávkujte lieky! •

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je•
vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.•
Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. 
Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v prie-
behu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému po -
leptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité
batérie a výrobok preto uschovávajte mimo
dosahu detí.  
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu
batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spô-
sobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 
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VAROVANIE pred popáleninami/požiarom/
poraneniami

Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne,•
môžu vybuchnúť. 
Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na
správnu polaritu (+/–). Používajte iba ten istý
alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické
údaje“).

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu•
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté
miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite
vyhľadajte lekára.

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať•
do ohňa alebo skratovať. 

POZOR – Vecné škody

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. •
Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo 
pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite 
tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení
batérie. 

Pred vložením vyčistite v prípade potreby •
kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo 
prehriatia!

S váhou v tvare lyžice manipulujte opatrne. •
Nenechajte ju spadnúť a chráňte ju pred silnými
nárazmi. 

Váhu v tvare lyžice neponárajte po držadlo do•
vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte ju ani 
na miešanie kvapalín. Popri násadcovej oske by
mohla do prístroja vniknúť kvapalina. 



Chráňte výrobok pred náhlymi teplotnými roz-•
dielmi, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením 
a extrémnymi teplotami. Mohla by sa poškodiť
meracia technika váhy. 

Váhu nepreťažujte. Vážiaci mechanizmus by sa•
tým mohol neopraviteľne zničiť. 
Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej
hmotnosti 300 g!

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé•
čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 

Vloženie / výmena batérie
Pri dotyku holých rúk s batériou
môžete na kontaktoch zanechať ne -
čistoty, ktoré majú za istých okolností
izolačný účinok. Batériu chytajte len
suchou a mäkkou handričkou.

Prehradku na batériu otvorte tak, že zatlačíte1.
malý jazýček na kryte priehradky na batériu 
do strany. 

Dodanú batériu zasuňte pod zaisťovacie2.
výstupky a zatlačte ju do priehradky na batériu
tak, aby ležala pod kovovým kontaktom. 
Dbajte pritom na správnu polaritu. 
Plusový pól (+) musí smerovať nahor.

Znovu zatvorte priehradku na batériu.3.

kovový 
kontakt

zaisťovacie výstupky
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Výmena batérie

Výmena batérie je potrebná, ak 
sa na displeji zobrazí symbol Louu,

alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

Nahraďte vybitú batériu novou rovnakéhom

typu, podľa predchádzajúceho opisu. 
Na vybratie batérie musíte kovový kontakt
opatrne zatlačiť do strany špicatým, úzkym
predmetom (napr. ceruzkou).

Používanie
Lyžicové násadce pred prvým použitím m

vyčistite podľa opisu v časti „Čistenie“ 
ďalej v tomto návode. 

Nasadenie / výmena lyžicového násadca

Želaný lyžicový násadec nasaďte na násad-m

covú osku na prístroji. 

Na odobratie jednoducho vytiahnite lyžicovým

násadec z násadcovej osky. 

Aby ste pomocou váhy v tvare lyžice mohli dáv-
kovať aj množstvá udávané v receptoch počtom
„čajových lyžičiek“ a „polievkových lyžíc“, nájdete
na oboch násadcoch aj príslušné stupnice. 



Stupnica lyžičkového násadca:
1 ČL (Tsp)
2 ČL (Tsp)
1 PL (Tbsp) 
1 1/2 PL (Tbsp)

Stupnica lyžicového násadca: 
1 PL (Tbsp) — 15 ml
2 PL (Tbsp) — 30 ml 
3 PL (Tbsp) — 45 ml 

Váženie

Váhu držte vodorovne a stlačte tlačidlo 1.
/TARA na zapnutie váhy. Na displeji sa

počas kalibrovania váhy krátko zobrazí 88888.
Následne sa zobrazí 0.0g (resp. 0.000oz). 

Ak sa nezobrazí 0.0g (resp. 0.000oz),
stlačte krátko tlačidlo /TARA. 

Na prepnutie mernej jednotky z g (gram) na 2.
oz (unca) stlačte príp. tlačidlo UNIT. Váha je
štandardne nastavená na váženie v gramoch. 

Želanú prísadu naberte lyžicovým násadcom 3.
a váhu znovu podržte vodorovne. 
Váhu pritom držte celkom pokojne, kým sa
nezobrazí vážená hodnota na displeji. 
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Funkcia Hold

Odváženú hodnotu môžete nechať na displeji
„zamrznúť“, napr. na jej lepšie prečítanie. 

Keď sa zobrazí odvážená hodnota, stlačte m

tlačidlo HOLD. Váha sa teraz zobrazí trvale, aj
keď lyžicový násadec vyprázdnite. Vľavo hore
na displeji sa dodatočne zobrazí HOLD. 

Na návrat do normálneho vážiaceho režimum

stlačte znovu tlačidlo HOLD. 
HOLD vľavo hore na displeji zhasne. 

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

S funkciou dovažovania môžete na tom istom 
lyžicovom násadci vážiť viaceré prísady po sebe. 
Váhu pritom nepreťažujte – maximálna celková
hmotnosť 300 g nesmie byť prekročená! 

Odvážte hmotnosť prvej prísady a stlačte1.
potom krátko tlačidlo /TARA na 
vynulovanie váhy.
Na displeti sa znovu zobrazí 0.0g (resp.
0.000oz). 

Do lyžicového násadca pridajte ďalšiu prísadu.2.
Displej zobrazí hmotnosť tejto prísady. 

Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často,m

až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmot-
nosť (300 g) alebo objem lyžicového násadca. 

Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (–), napr. po
úplnom alebo čiastočnom odstránení váženého
materiálu z lyžicového násadca, stlačte krátko 
tlačidlo /TARA. Tým nastavíte váhu opäť na nulu.
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Preťaženie

Ak sa na displeji zobrazí Err, bol
prekročený vážiaci rozsah váhy
(300 g). 

Na návrat do normálneho režimu váženiam

odstráňte prísadu z lyžicového násadca. 

Vypnutie prístroja

Na vypnutie váhy v tvare lyžice držte m

tlačidlo /TARA stlačené, kým nezhasne
displej.

Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po 
cca 120 sekundách.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche
(reset)

Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od
extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako
napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď.,
pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti 
a nesprávnym zobrazeniam hodnoty. 
Ak váha v tvare lyžice zobrazuje očividne ne -
správne hodnoty, vráťte prístroj do pôvodného
stavu a príp. zmeňte miesto. Potom je váha opäť
pripravená na používanie.

Vyberte z prístroja batériu, počkajte pár m

se kúnd a následne ju vložte naspäť plusovým
pólom (+) nahor.
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Čistenie
Pri čistení vždy z prístroja odoberte m

lyžicové násadce. 

Lyžicové násadce čistite ručne alebo m

v umývačke na riad. 

V prípade potreby vyutierajte rukoväť m

handričkou mierne navlhčenou vo vode 
a následne ju utrite do sucha mäkkou 
handričkou. 
Rukoväť v žiadnom prípade neponárajte 
do vody. Nie je vhodná ani na čistenie 
v umývačke na riad. 

Likvidácia
Prístroje, ktoré sú označené týmto 
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu
s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje
oddelene od domového odpadu. Informácie o zber-
ných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bez-
platne, vám poskytne obecná alebo mestská
správa.

Batérie a akumulátory nepatria
do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie
a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej
alebo mestskej správy alebo v špecializovanej 
predajni, ktorá predáva batérie.
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Číslo výrobku:

386 672

www.tchibo.sk/navody

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk


