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Obsah balení:  Digitální váha AQuaMar, 
    2 ks baterie AAA 1,5 V

Hlavní charakteristiky:

• nízká energetická spotřeba (2ks baterie AAA 1,5 V) s vysokou přesností vážení 0,1 g

• digitální LCD displej pro snadné čtení

• možnost volby zobrazení v gramech (g) nebo uncích (oz)

• funkce „HOLD“ pro zafixování naměřené hodnoty na LCD displeji 

• indikátor nízkého napětí baterie 

• automatické vypnutí po 30 sekundách nečinnosti 

Hodnoty měření:

Maximální měřitelná hmotnost: 300 g/10,580 oz
Minimální měřitelná hmotnost: 0,1 g/0,005 oz

Návod k obsluze:

1.  Pro zapnutí váhy stiskněte a držte cca 2 sekundy tlačítko „TARE“, poté bude displej ukazovat „ “. 

2.  Nyní můžete začít vážit – naberte  lžící přípravek, který chcete zvážit. 
!!! POZOR !!! držte lžíci ve vodorovné poloze, aby nedošlo ke zkreslení výsledné hodnoty. 

3. Stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi gramy a uncemi (g/oz).

4.  Pro manuální kalibraci váhy na nulovou hodnotu stiskněte tlačítko „TARE“. Tato funkce se používá, když 
chcete odečíst váhu obalu. Po odstranění váženého materiálu (surovin) ze lžíce vám bude LCD displej 
zobrazovat zápornou hodnotu – stiskněte znovu tlačítko „TARE“ pro návrat do normálního režimu vážení.

5.  Stisknutím tlačítka „HOLD“ se zafixuje naměřená hodnota na LCD displeji. I po odstranění váženého obsahu 
vám bude LCD displej stále ještě zobrazovat „zafixovanou“ hmotnost. Opětovným stisknutím tlačítka 
„HOLD“ se vrátíte do normálního režimu vážení nebo počkáte-li 10 sekund, displej se do normálního režimu 
vrátí automaticky.

6.  Chcete-li váhu vypnout, stiskněte a držte tlačítko „TARE“ po dobu 2 sekund. Nebudete-li lžícovou váhu 
v průběhu 30 sekund používat, automaticky se vypne.

Digitální váha AQUAMAR
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Bezpečnostní upozornění:

•  Váha měří velmi přesně (přesnost vážení je 0,1 g), proto s ní manipulujte velmi opatrně a vyvarujte se otřesů 
nebo pádů.

•  Maximální zatížení (včetně obalu) by nemělo překročit 300 g (10,580 oz), jinak by mohlo dojít k nevratnému 
poškození výrobku.

•  Pro zajištění přesnosti vážení držte váhu ve vodorovné poloze. Zabraňte také jakýmkoli frekvenčním 
interferencím vznikajícím například z mobilních telefonů nebo magnetických polí. Vážení je možno zahájit 
poté, kdy displej ukazuje „ “.

•  Před vážením musíte nejprve lžícovou váhu zapnout!!! Ukazuje-li displej po zapnutí váhy „un5E“, upozorňuje 
na skutečnost, že je zařízení nestabilní a že možná není umístěno ve vodorovné poloze.

•  Zobrazuje-li displej „Err“, aniž by na lžíci bylo na lžíci cokoli umístěno, znamená to, že mohlo dojít 
k poškození senzoru váhy kvůli přetížení nebo neopatrné manipulaci.

•  Je-li vážené množství vyšší než 310 g (10,935 oz), bude LCD displej ukazovat „0-Ld“, což znamená, že 
takové množství není vhodné pro vážení pomocí tohoto výrobku.

•  Pokud je na LCD displeji zobrazeno „LO“, jsou baterie téměř vybité a je nutné je vyměnit. V tomto případě 
se výrobek sám vypne po uplynutí 1 sekundy. Pro výměnu baterií odstraňte kryt oddílu pro baterie na zadní 
straně a vyměňte baterie podle polarity označené znaménky „+“ a „-“. Vezměte prosím na vědomí, že je nutné 
zlikvidovat použité baterie správným způsobem!!! 

•  Výrobek není vhodné mýt v myčce na nádobí, čištění provádějte vlhkým hadříkem. Neponořujte celý výrobek 
do vody, ani jej nečistěte agresivní kapalinou.

    

Záruční podmínky

Digitální váha Aquamar byla vyrobena z materiálu vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány 
a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady 
o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. 
Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující 
funkčnost výrobku.
Kupující je povinen neprodleně po zakoupení digitální váhy zkontrolovat, zda není porušen transportní obal 
nebo poškozena digitální váha a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce. Vykazuje-li digitální 
váha zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které výrobek nelze užívat, je kupující 
povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
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Bazény na splátky

Záruka se nevztahuje na:

•  opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění

•  běžné opotřebení výrobku odpovídající charakteru a době jeho užívání

•  vady způsobené mechanickým poškozením

•  vady způsobené vlivem živelných sil

•  vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek

•  vady vzniklé vlivem slunečního záření    

•  neoprávněný zásah do součástí digitální váhy

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz/eshop

Libušská 264, Praha 4

Infolinka: 241 727 740

E-mail: info@marimex.cz

NÁVOD 2012


