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Výrobca: Rossmax Swiss GmbH
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
www.rossmax.com

www.qutie-rossmax.com

Model: WE300

SK

Návod na použitie

Informácie o výrobku

Dátum nákupu:  ________________________________

Predajca:  _____________________________________

Technické dáta

Chybové hlásenie: Záruka

Maximálne zaťaženie 20 kg
Minimálne zaťaženie 100 g
Rozlíšenie 5 g
Napájanie 1 × batéria CR2032 / 3 V
Prevádzkové podmienky  teplota 0 - 40 ° C, 

relatívna vlhkosť <80% 
RH

* Technické zmeny vyhradené

Na tento prístroj sa vzťahuje záruka 2 roky od 
dátumu nákupu. Záruka je platná len po predložení 
vyplneného záručného listu alebo iného dokladu 
podľa platnej legislatívy, potvrdzujúci dátum predaja. 
Záruka sa nevzťahuje na batériu. Otvorenie alebo 
akákoľvek oprava alebo úprava prístroja ruší platnosť 
záruky. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v 
dôsledku nehody, mechanickým poškodením alebo 
používaním prístroja na iný účel, než je uvedené v 
návode na použitie. V prípade poruchy alebo poruchy 
sa prosím obráťte na predajcu alebo distribútora.

Nízke napájacie napätie batérie. 
Vymeňte batériu.

Preťaženie váhy. Hmotnosť dieťaťa 
je viac ako 20 kg.

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie zakúpiť dojčenskú a 
detskú váhu Rossmax WE300. Pred prvým použitím prosím 
dôkladne preštudujte tento Návod a uchovajte ho pre 
neskoršie nahliadnutie.

Úvod

Bezpečnostné inštrukcie

Postup merania

Automatická funkcia HALT

Manuálna funkcia HALT

Funkcia TARE

Prepínanie meracích jednotiek

Popis ovládacích prvkov

•  Starostlivo si prečítajte a dodržujte uvedené bezpečnostné 
pokyny.

•  Pri používaní tejto váhy dodržujte všeobecné základné 
bezpečnostné opatrenia platné pre všetky elektronické 
zariadenia.

•  Tento Návod na použitie uschovajte pre budúcu potrebu.
•  Tento prístroj nie je vodotesný. Nevystavujte tento 

výrobok dažďu alebo vlhkosti, neponárajte ho do vody 
ani iných kvapalín.

•  Váhu položte na pevný, rovný povrch.
   Pokiaľ dôjde k vzniku niektorej z nasledujúcich situácií, 

odporúčame kontrolu zariadenia servisným technikom:
  -  Zariadenie bolo vystavené vysokej vlhkosti.
  -  Zariadenie spadlo, utrpelo náraz alebo vykazuje známky 

poškodenia.
  -  Nepoužívajte prístroj vo vlhkej miestnosti a vo vzdialenosti 

menšej ako 1,5 m od vody.
•  Nerozoberajte toto zariadenie. Táto váha môže byť 

opravená iba autorizovaným servisným strediskom 
Rossmax. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli byť 
opravené užívateľom.

•  Používajte váhu iba na určený účel, v súlade s návodom 
na obsluhu.

•  Vyčistite váhu len navlhčenou handričkou, alebo 
antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte agresívne 
alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Inštalácia batérie
1.  Stlačením a zatlačením smerom nadol zdvihnite kryt 

priestoru pre batériu.
2.  Vložte alebo nahraďte pôvodnu batériu, používajte iba 

batériu CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podľa údajov 
vo vnútri priestoru pre batériu. U nového prístroja 
odstráňte ochranný izolačný prúžok.

3.  Vložte naspäť kryt batérie, najskôr zaklapnite v dolnej 
časti a potom zatlačte na hornom konci krytu batérie.

4.  Vyberte batériu, keď prístroj dlhšiu dobu nepoužívate.

1.  Stlačením tlačidla ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na displeji 
sa zobrazí "0,000".

2.  Opatrne položte dieťa na vážiacu plochu.
3.  Počas merania bliká na displeji symbol "HOLD", prestane 

blikať, keď je meranie ukončené.

Batériu je potrebné vymeniť, ak:
 1. Na displeji sa zobrazí ikona batérie.

          2.  Stlačením tlačidla ON / OFF / TARE sa váha nezapne.
Varovanie
1.  Batéria je nebezpečný odpad. Nevyhadzujte ju spolu s 

komunálnym odpadom, ale na príslušné miesto spätného 
odberu.

2.  V prístroji nie sú žiadne užívateľsky opraviteľné časti. Na 
poškodenie zo starých batérií sa nevzťahuje záruka.

3.  Používajte výhradne doporučený typ batérie. Vkladajte 
vždy iba novú batériu.

LCD displej Tlačidlo ON / OFF, 
funkcia TARE

Tlačidlo 
funkcie HALT

1.  Táto váha má funkciu "Halt" pre zváženie nepokojných 
detí.

2.  Automatická funkcia HALT umožňuje zistiť a zobraziť 
na displeji hmotnosť dieťaťa tak, aby sa dosiahlo čo 
najpresnejšieho merania.

3.  Keď je váha dieťaťa stanovená a zobrazená na displeji, 
symbol "HALT" prestane blikať a nameraná hmotnosť sa 
zobrazí po dobu 20 sekúnd.

4. Potom sa váha automaticky vypne.

1.  Ak je dieťa nepokojné, alebo robí prudké pohyby, nemožno 
jeho hmotnosť zaznamenať.

2.  Stlačte tlačidlo "HALT", symbol "HOLD" počas 3 sekúnd 
prestane blikať, nameraná hmotnosť sa zobrazí na 20 
sekúnd.

1.  Ak chcete pod dieťa na váhu položiť uterák, položte ho 
ešte pred zapnutím váhy.

2.  Ak chcete dovažovať a nulovať, tak zapnite váhu. Akonáhle 
je pripravená na váženie, tak položte uterák na váhu a 
stlačte tlačidlo ON / OFF / TARE.

3.  Po stlačení tlačidla ON / OFF / TARE sa na displeji zobrazí 
symbol "TARE" a nulová hodnota hmotnosti. (pozn. Ak 
odoberieme uterák z váhy, zobrazí sa záporná hodnota 
jeho hmotnosti).

4.  Váhu vynulujete ďalším stlačením tlačidla ON / OFF / TARE, 
symbol HOLD prestane blikať.

Z výroby je nastavená meracia jednotka kg. V prípade potreby 
prepnúť na inú meraciu veličinu nastavte prepínač na spodnej 
strane prístroja (vedľa krytu batérie) na požadovanú jednotku 
(kg / lb / oz).

Distribútor: ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o.
www.ableresearchtechnology.com

Datum poslední revize: 11. 2. 2020



Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí zakoupit kojeneckou 
a dětskou váhu Rossmax WE300. Před prvním použitím 
prosím pečlivě prostudujte tento Návod a uchovejte jej pro 
pozdější nahlédnutí.

Úvod

Bezpečnostní instrukce

Provedení měření

Automatická funkce HALT

Manuální funkce HALT

Funkce TARE

Přepínání měřících jednotek

Popis ovládacích prvků

•  Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené bezpečnostní 
pokyny.

•  Při používání této váhy dodržujte obecná základní 
bezpečnostní opatření platná pro všechna elektronická 
zařízení.

•  Tento Návod k použití uchovejte pro budoucí potřebu.
•  Tento přístroj není vodotěsný. Nevystavujte tento výrobek 

dešti nebo vlhkosti, neponořujte ho do vody ani jiných 
kapalin. 

•  Váhu položte na pevný, rovný povrch.
   Pokud dojde ke vzniku některé z následujících situací, 

doporučujeme kontrolu zařízení servisním technikem:
  -  Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti.
  -  Zařízení spadlo, utrpělo náraz nebo vykazuje známky 

poškození.
  -  Nepoužívejte přístroj ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od vody.
•  Nerozebírejte toto zařízení. Tato váha může být opravena 

pouze autorizovaným servisním střediskem Rossmax. 
Neobsahuje žádné části, které by mohly být opraveny 
uživatelem.

•  Používejte váhu pouze k určenému účelu, v  souladu 
s návodem k obsluze.

•  Vyčistěte váhu jen navlhčeným hadříkem, nebo 
antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Instalace baterie
1.  Stiskem a zatlačením směrem dolů zvedněte kryt 

prostoru pro baterii.
2.  Vložte nebo nahraďte původní baterii, používejte pouze 

baterii CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podle údajů 
uvnitř prostoru pro baterie. U nového přístroje odstraňte 
ochranný izolační proužek. 

3.  Vložte zpět kryt baterie, nejdříve zaklapněte v dolní části 
a pak zatlačte na horním konci krytu baterie.

4.  Vyjměte baterii, když přístroj delší dobu nepoužíváte.

1.  Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na displeji 
se zobrazí "0,000". 

2.  Opatrně položte dítě na vážící plochu.
3.  Během měření bliká na displeji symbol "HOLD", přestane 

blikat, když je měření ukončeno.

Baterii je třeba vyměnit, pokud:
 1. Na displeji se objeví ikona baterie.

          2. Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE se váha nezapne.
Varování
1.  Baterie je nebezpečný odpad. Nevyhazujte ji společně 

s  domovním odpadem, ale na příslušné místo zpětného 
odběru.

2.  V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Na 
poškození ze starých baterií se nevztahuje záruka.

3.  Používejte výhradně doporučený typ baterie. Vkládejte 
vždy jen novou baterii.

 LCD displej Tlačítko ON/OFF, 
funkce TARE

Tlačítko funkce 
HALT

1.  Tato váha má funkci "Halt" pro zvážení neklidných dětí.
2.  Automatická funkce HALT umožňuje zjistit a zobrazit 

na displeji hmotnost dítěte tak, aby bylo dosaženo co 
nejpřesnějšího měření.

3.  Jakmile je váha dítěte stanovena a zobrazena na displeji, 
symbol "HALT" přestane blikat a naměřená hmotnost se 
zobrazí po dobu 20 sekund.

4.  Poté se váha automaticky vypne.

1.  Je-li dítě neklidné, nebo dělá prudké pohyby, nelze jeho 
hmotnost zaznamenat.

2.  Stiskněte tlačítko "HALT", symbol "HOLD" během 3 
sekund přestane blikat, naměřená hmotnost se zobrazí na 
20 sekund.

1.  Pokud chcete pod dítě na váhu položit ručník, položte ho 
ještě před zapnutím váhy.

2.  Jestliže chcete dovažovat a nulovat, tak zapněte váhu. 
Jakmile je připravena k vážení, tak položte ručník na váhu 
a stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE . 

3.  Po stisku tlačítka ON / OFF / TARE se na displeji zobrazí 
symbol „TARE“ a nulová hodnota hmotnosti. (pozn. Pokud 
odebereme ručník z váhy, zobrazí se záporná hodnota jeho 
hmotnosti)

4.  Váhu vynulujete dalším stiskem tlačítka ON / OFF / TARE, 
symbol HOLD přestane blikat.

Z výroby je nastavena měřící jednotka kg. V případě potřeby 
přepnout na jinou měřící veličinu nastavte přepínač na 
spodní straně přístroje (vedle krytu baterie) na požadovanou 
jednotku (kg / lb / oz).

Distributor: ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
www.ableresearchtechnology.com
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Výrobce: Rossmax Swiss GmbH
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
www.rossmax.com

www.qutie-rossmax.com

Model: WE300

CZ

Návod k použití

Informace o výrobku

Datum nákupu:  _______________________________

Prodejce:  ____________________________________

Technická data

Chybová hlášení: Záruka

Maximální zatížení 20 kg
Minimální zatížení 100 g
Rozlišení 5 g
Napájení 1× baterie CR2032 / 3 V
Provozní podmínky teplota 0 – 40 °C, relativní 

vlhkost <80 % RH
* Technické změny vyhrazeny

Na tento přístroj se vztahuje záruka 2 roky od data 
nákupu. Záruka je platná pouze po předložení 
vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu dle 
platné legislativy, potvrzující datum prodeje. Záruka se 
nevztahuje na baterii. Otevření nebo jakákoliv oprava 
či úprava přístroje ruší platnost záruky. Záruka se 
nevztahuje na škody způsobené v důsledku nehody, 
mechanickým poškozením nebo používáním přístroje 
k  jinému účelu, než je uvedeno v Návodu k použití. 
V případě poruchy nebo závady se prosím obraťte na 
prodejce nebo distributora.

Nízké napájecí napětí baterie. 
Vyměňte baterii.

Přetížení váhy. Hmotnost dítěte je 
více než 20 kg.

Datum poslední revize: 11. 2. 2020


