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> Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti. 

> Nevěšte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů. 

> Vždy vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění. 

> Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, když je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, 

v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisního střediska. 

> Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. 

> Je zakázáno ponořovat zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin. 

> Je zakázáno nechávat zařízení během práce bez dozoru. 

> Je zakázáno umisťovat zařízení během práce do blízkosti stěn, závěsů, záclon atd. 

> Před vytažením zástrčky ze síťové zásuvky nezapomeňte vždy nejprve vypnout zařízení. 

> Je zakázáno umisťovat zařízení do blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pečících 

trub atd. 

> Vyhýbejte se umístění zařízení na kovové povrchy. 

> Zařízení odpojíte od zdroje napájení vyjmutím zástrčky kabelu ze síťové zásuvky. 

> Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 

● VESTAVĚNÁ BATERIE, NABÍJÍ SE PO PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU 

● AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ 

● AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ NULY 

● PAMĚŤ VÁŽENÍ (0 - 99) 

● AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ZA ÚČELEM ÚSPORY BATERIE 

● MAX. ZATÍŽENÍ - 60 KG 
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FUNKCE TLAČÍTEK: 

 

[Zero] - slouží k vynulování váhy, pokud na platformě není žádné zatížení a na displeji se zobrazuje 

jiná hodnota než nula. 

 

[Tare] - Zapíná nebo vypíná táru váhy. 

 

1) Položte zatížení na váhu a stiskněte [Tare]. Ukazatel hmotnosti se vynuluje. 

 

2) Sejměte zatížení z váhy (zobrazí se záporná hodnota). Stiskněte znovu tlačítko [Tare]. Na displeji 

se znovu zobrazí nulová hodnota. 

 

[0-9] Číselné tlačítka - tlačítka sloužící pro zadávání číselných hodnot v okně "Unit Weight". Zadávané 

po sobě číslice se budou zobrazovat zprava doleva. 

 

[C] - Tlačítko sloužící pro vynulování zadané číselné hodnoty v okně "Unit Weight", pro vynulování 

zadané hmotnosti jednotky ve funkci počítání kusů. 

 

[M+] - ULOŽENÍ A SEČTENÍ HODNOT HMOTNOSTÍ A CEN 

 

[CASH] - UVÁDÍ HODNOTU, KTEROU BYCHOM MĚLI VYDAT PO ZADÁNÍ CENY A ČÁSTKY V HOTOVOSTI 

 

[DECIMAL POINT] - SLOUŽÍ PRO NASTAVENÍ DESETINNÉ POZICE JEDNOTKOVÉ CENY 

 

[LIGHT] - NASTAVENÍ JASU DISPLEJE 

 

[SHAKE] -  USTÁLENÍ 
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POPIS DISPLEJE: 

 

1. Indikátor táry: dioda se nachází vlevo pod okénkem váhy 

2. Indikátor nuly: LED dioda se nachází vpravo pod okénkem váhy 

3. Indikátor napájení: dioda AC se nachází pod rozpětím celkových cen 

 

OBECNÝ NÁVOD: 

 

1. Když je indikátor nabití baterie nízký, nabijte baterii 

2. Před zahájením používání zařízení zkontrolujte, zda váha stojí na stabilním povrchu, pokud ne, 

proveďte kalibraci 

3. Nepoužívejte zařízení v dešti nebo na silném slunci 

4. Na platformu nepokládejte produkty se silným magnetem 

 

UKLÁDÁNÍ CENY: 

 

Zadejte požadovanou cenu pomocí číselných tlačítek, poté stiskněte tlačítko M+ .Pokud zadáte 

novou hodnotu, nahradí starou uloženou. 

 

BATERIE: 

Po použití zařízení bez napájecího zdroje je třeba baterii nabít. 

Doba nabíjení baterie: 1-2 hodiny 

Doba práce zařízení na baterii je 1 hodina. 

 

 

Váha musí být umístěna na rovný a stabilní povrch. Pomocí čtyř nožiček je třeba ji umístit 

vodorovně s využitím vestavěné vodováhy. 

 

NEUMÍSŤUJTE NA PLATFORMU PRODUKTY TĚŽŠÍ, NEŽ DOPORUČUJE VÝROBCE 
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Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 

24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 

používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 

(neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel 

na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus 

o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou 

KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 

funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 

záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 

součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený 

datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. 

Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, 

nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným 

zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené 

značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných 

olejů, Vám nebudou v záruce uznány. 

 

 

Čitelný podpis reklamujícího 
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky  
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ZÁRUČNÍ LIST 
 

 NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ   

 DATUM NÁKUPU   

   

PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY 

 

 

 

 

 

  

  

 NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, 
VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN 

  

   

RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS 

 

  

  

OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO 

  

 


