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Digitální kuchyňská 
váha ve tvaru lžíce 

Návod k použití
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Technické parametry
Model:                   386 672

Baterie:                 1x CR2032 (lithium), 3 V
(testované podle UN 38.3)

Jmenovitá energie: 0,63 Wh

Rozsah měření:    0,5 až 300 g / 0.005 až 10.5 oz

Kroky měření:       kroky po 0,1 g / kroky po 0.005 oz 

Automatické vypínání po cca 120 sekundách.

Za účelem vylepšování výrobku si 
vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn. 



Bezpečnostní pokyny
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Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny 
a používejte tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte 
i tento návod.

Účel použití

Váha ve tvaru lžíce je určena k vážení malých•
množství potravin s hmotností do 300 g. Váhu ve
tvaru lžíce nepoužívejte jako lžíci na míchání! 

S váhou ve tvaru lžíce nedávkujte léky! •

Výrobek je koncipován pro soukromé použití •
a není vhodný ke komerčním účelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti 

Baterie mohou být v případě spolknutí životu•
nebezpečné. Výrobek obsahuje jednu knoflíkovou
baterii. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové
baterie, může to vést během pouhých 2 hodin 
k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.
Uchovávejte proto nové i použité baterie a
výrobek mimo dosah dětí. 
Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí
baterie nebo že se baterie dostala do těla
nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc. 

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou•
dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
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VÝSTRAHA před popálením/požárem/poraněním

Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, •
pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání proto
bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/–).
Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ
baterií (viz „Technické parametry“).

Pokud by baterie 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. 

POZOR na věcné škody

Chraňte baterie před nadměrným teplem. •
Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete
výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii 
z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému
by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla. 

Kontakty baterie a přístroje před vložením•
baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte.
Hrozí nebezpečí přehřátí!

S váhou ve tvaru lžíce zacházejte opatrně. •
Nenechte ji spadnout na zem a chraňte ji před
 silnými otřesy. 

Váhu ve tvaru lžíce neponořujte do vody ani •
do jiné tekutiny až po rukojeť. Nepoužívejte ji 
ani k míchání tekutin. V opačném případě může
do přístroje vniknout voda v oblasti kolem
násuvné osy. 



Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům,•
vlhkosti, přímému slunečnímu záření ani
extrémním teplotám. V opačném případě by 
se mohla poškodit měřicí technika váhy. 

Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly•
 nenapravitelně zničit vážicí články. 
Nesmí být překročena maximální celková
 hmotnost 300 g!

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé•
 prostředky, tvrdé kartáče apod. 

Vložení / výměna baterie
Pokud se baterie dotknete holými prsty,
mohou na jejích kontaktech vzniknout
znečištění, která mají izolační účinek.
Baterii proto uchopte suchým, měkkým
hadříkem.

Otevřete přihrádku na baterii tak, že stisknete1.
malý výstupek na víku přihrádky na baterii na
stranu. 

Dodanou baterii zasuňte pod zaskakovací2.
výstupky a zatlačte ji do přihrádky na baterii
tak, aby ležela pod kovovým kontaktem. 
Přitom dbejte na správnou polaritu. 
Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.

Přihrádku na baterii opět zavřete.3.

kovový
kontakt

zaskakovací výstupky
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Výměna baterie

Baterii je nutné vyměnit, pokud 
se na displeji objeví nápis Louu

nebo se na něm již nezobrazuje nic.

Vyměňte vybitou baterii za novou bateriim

 stejného typu tak, jak bylo popsáno výše. 
K vyjmutí vybité baterie musíte kovový
 kontakt pomocí špičatého úzkého předmětu
(např. tužky) opatrně zatlačit o kousek
stranou.

Použití
Vyčistěte nástavce velikosti lžíce a lžičky m

před prvním použitím tak, jak je popsáno 
v kapitole „Čištění“ dále v tomto návodu.

Nasunutí / výměna nástavce velikosti 
lžíce nebo lžičky 

Nasuňte požadovaný nástavec velikosti lžícem

nebo lžičky na násuvnou osu na přístroji. 

Když budete chtít nástavec velikosti lžíce m

nebo lžičky odejmout, jednoduše jej stáhněte 
z násuvné osy. 

Abyste mohli pomocí této váhy odměřovat také
množství jako „lžička“ a „lžíce“, udávaná v recep-
tech, jsou oba dva nástavce velikosti lžíce i lžičky
vybaveny odpovídajícím měřítkem.



Měřítko malého nástavce
 velikosti lžičky:
1 lžička (Tsp)
2 lžičky (Tsp)
1 lžíce (Tbsp)
1 a 1/2 lžíce (Tbsp)

Měřítko velkého nástavce
 velikosti lžíce:
1 lžíce (Tbsp) — 15 ml
2 lžíce (Tbsp) — 30 ml
3 lžíce (Tbsp) — 45 ml

Vážení

K zapnutí přístroje držte váhu ve tvaru lžíce 1.
ve vodorovném směru a stiskněte tlačítko

/TARA. Na displeji se na krátkou dobu
 zobrazí 88888, zatímco se váha kalibruje. 
Následně se na displeji zobrazí 0.0g (nebo
0.000oz). 

Pokud se na displeji nezobrazí 0.0g
(nebo 0.000oz), stiskněte krátce tlačítko 

/TARA. 

Pokud budete chtít změnit měrné jednotky 2.
z g (gramů) na oz (unce), stiskněte případně
tlačítko UNIT. Standardně je váha přednasta-
vena na gramy. 

Naberte požadovanou přísadu přímo nástav -3.
cem velikosti lžíce nebo lžičky a potom držte
váhu ve tvaru lžíce opět ve vodorovném směru. 
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Přitom držte váhu ve tvaru lžíce úplně
klidně tak dlouho, dokud se naměřená
 hmotnost nezobrazí na displeji. 

Funkce Hold

Naměřenou hmotnost můžete na displeji také
„zmrazit“, např. proto, abyste ji z displeje mohli
lépe odečíst. 

Jakmile se na displeji objeví naměřenám

 hmotnost, stiskněte tlačítko HOLD.  
Hmotnost se nyní bude na displeji zobrazovat
nepřerušovaně dál, i když z nástavce velikosti
lžíce nebo lžičky váženou potravinu odstraníte.
Vlevo nahoře na displeji se dodatečně objeví
nápis HOLD.

Když se budete chtít vrátit do normálníhom

režimu vážení, stiskněte znovu tlačítko HOLD.
Nápis HOLD vlevo nahoře na displeji zhasne. 

Nulování váhy (funkce dovažování)

Díky funkci dovažování můžete po sobě vážit na
stejném nástavci velikosti lžíce nebo lžičky více
přísad po sobě. Přitom však váhu ve tvaru lžíce
nepřetěžujte – maximální celková hmotnost
300 g se nesmí překračovat!

Změřte hmotnost první přísady a potom 1.
krátce stiskněte tlačítko /TARA, abyste 
váhu vynulovali.
Na displeji se opět zobrazí 0.0g (nebo
0.000oz). 

Na nástavec velikosti lžíce nebo lžičky dejte2.
další přísadu. Na displeji se nyní zobrazí jen
hmotnost této přísady. 
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Tento proces můžete nyní libovolně dlouhom

opakovat, dokud nedosáhnete přípustné cel-
kové hmotnosti (300 g) nebo maximálního
objemu nástavce velikosti lžíce nebo lžičky. 

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

Přetížení

Pokud se na displeji objeví nápis
Err, byl překročen měřicí rozsah
váhy (300 g). 

Pro návrat do normálního režimu vážením

odstraňte z nástavce velikosti lžíce nebo lžičky
váženou potravinu. 

Vypnutí přístroje

K vypnutí váhy ve tvaru lžíce stiskněte tlačítkom

/TARA a držte jej stisknuté tak dlouho,
dokud se zobrazení na displeji nevypne. 

Když nebudete váhu ve tvaru lžíce používat,
 automaticky se vypne přibližně po 120 sekundách.

Reset v případě selhání

Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrém-
ních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. pří-
stroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony
atd., protože by mohlo dojít k zobrazení nespráv-
ných hodnot. 
Pokud by váha ve tvaru lžíce zobrazovala očividně
nesprávné hodnoty, tak ji resetujte a případně pře-
místěte jinam. Potom bude váha opět připravena 
k použití. 
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Vyjměte z váhy baterii, počkejte několikm

sekund a potom baterii znovu vložte, a to 
zase kladným pólem (+) nahoru.

Čištění
Když budete chtít nástavce velikosti lžíce m

nebo lžičky umýt, vždy je stáhněte z přístroje. 

Nástavce velikosti lžíce nebo lžičky umývejtem

ručně nebo v myčce na nádobí. 

V případě potřeby vyčistěte rukojeť hadříkemm

mírně navlhčeným vodou a následně ji utřete
do sucha měkkým hadříkem. 
Rukojeť v žádném případě neponořujte 
do vody. Není vhodná ani do myčky. 

Likvidace
Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni
likvidovat odděleně od domácího odpadu. Infor-
mace 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.
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Číslo výrobku:

386 672

www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:          

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


