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PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Děkujeme vám za zakoupení elektronické váhy „Electronic Scale XL“ značky LANAFORM®.
 Tato přesná váha, která se snadno používá, slouží nejen ke zjištění hmotnosti, ale také vám svým barevným designem ozdobí 
interiér.

NEŽ ZAČNETE VÝROBEK „ELECTRONIC SCALE XL“ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, 
ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
• Váha není určena pro osoby vážící více než 150 kg. Přetížení může váhu poškodit nebo zničit.
•  Váhu „Electronic Scale XL“ vždy umístěte na pevný, rovný a vodorovný povrch a chraňte ji před zdroji tepla, jako jsou kamna, 

radiátory atd. 
•  Přístroj nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje), ani v místnostech, do kterých je přiváděn 

kyslík.
•  Výrobek nepoužívejte v blízkosti vlhkých míst, jako je vana, dřez atd.
•  Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
•  Pokud váhu používáte, držte ji dále od zdrojů elektromagnetických vln, jako jsou mikrovlnné trouby, mobilní telefony a 

bezdrátové sítě, protože by mohlo dojít k chybě při vážení. 
•  Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.
•  V případě elektrostatické poruchy vyjměte baterie a opět je vložte zpět, aby byl obnoven normální chod přístroje.
•  Pokud se na displeji objeví zpráva „Err“, váhu vypněte. Poté ji znovu zapněte a řiďte se instrukcemi.
•  Nenchávejte nikdy nic ležet na plošině váhy, pokud ji nepoužíváte.
•  Pokud se váha nepoužívá, automaticky se po několika vteřinách po zapnutí vypne. 
•  Přístroj není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami 

s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato 
osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto přístroje. Je vhodné zajistit, aby si s přístrojem nehrály děti.

•  Váhu „Electronic Scale XL“ používejte výhradně k účelu, pro který je určena a který je popsán v této příručce.

1. TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Kapacita: 5 až 150 kg
- Odstupňování: 100 gramů
-. Displej LCD
- Funkce změny jednotek měření hmotnosti (kg/lb)
- Kontrolka „LO“ při slabém nabití baterií
- Automatické vypnutí
- Baterie: 1 x 3V (CR2032 - součást balení).
- Velikost displeje: 7,4 (d) x 4 (š) cm.
- Velikost přístroje: 30,2 (d) x 30,2 (š) x 1,7 (v) cm. 
- Čistá hmotnost přístroje: 1,46 kg.
- Provozní podmínky: 0 °C až 55 °C
- Provozní podminky: 5 °C až 35 °C

2. VKLADANI A VÝMENA BATERII:
1)  Sejměte kryt baterií na spodní straně váhy. 

Odstraňte plastový kryt pod baterií, která je součástí balení, a vložte 1 novou baterii CR2032 (3V). 
Znovu nasaďte kryt.
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2) Váhu vždy pokládejte na rovný, tvrdý a vodorovný povrch.
3) Před tím, než si stoupnete na váhu, zkontrolujte, že je její povrch suchý a nekluzký

3. FUNKCE VOLBA JEDNOTEK:
1) Stoupněte si na váhu, aby se zapnula. 
2) Stiskněte tlačítko na zadní straně váhy a zvolte jednotky, které chcete používat  „kg“, „lb“.   

 
3) Jednotka hmotnosti se zobrazí při příštím zapnutí váhy.

4. NÁVOD K POUŽITÍ: 
1) Stoupněte si na váhu, aby se zapnula. 
2) Na displeji se zobrazí „0,0“ a  jednotka váhy „kg“ nebo „lb“.  

3) Váha rovnou vypočítá vaši hmotnost. Zjištěná hmotnost poté 3x zabliká a na několik málo vteřin se objeví na displeji .
4) Váha se automaticky vypne.
5) Pokud je váha přetížená, objeví se zpráva „Err“.
6) Pokud je slabá baterie, objeví se zpráva „LO“.
7) Pokud je váha nebo osoba na ní špatně umístěná, objeví se zpráva „C“.

5. CISTENI A SKLADOVANI:
- Pro čištění váhy používejte měkký vlhký hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. 
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 
- Přístroj uložte na suché a bezpečné místo. 
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RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ
•  Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích 

pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu 
určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

•  V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v 
souladu s platnou právní úpravou. Odstraňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou 
recyklaci.

Pozor: použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti!!!

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po 
dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací. 
Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka 
v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či 
jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem 
jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv. 
Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody. 
Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení  pod podmínkou, že 
při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží. 
Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho 
odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba 
tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost 
záruky. 

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze 
však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.


