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DELIMANO CHEF MEASURING BOWL SCALE 

DE KUCHYNSKÁ VÁHA S MISKOU CHEF 

NÁVOD NA POUŽITIE 
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DÔLEŽITÉ POKYNY 

MISKA NA VÁŽENIE 

VLASTNOSTI 

VLOŽENIE BATERIEK/VÝMENA BATERIEK 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

LCD DISPLEJ 

ZMENA REŽIMU 

ZMENA JEDNOTIEK 

NÁVOD NA OBSLUHU 

FUNKCIE „ZERO“ ALEBO „TARE“ 

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 

MANUÁLNE VYPNUTIE 

BEZPEČNOSTNE UPOZORNENIA 

 

UMÝVANIE A ÚDRŽBA 

Pred prvým požitím daného výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie a ponechajte si ho 

pre referenciu do budúcnosti. 

 

DÔLEŽITÉ POKYNY 

Pred použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu. Váha je krehké 

kuchynské náradie a mali by ste s ňou náležite narábať. Váha Vám bude slúžiť po dlhé roky, ak 

budete dodržiavať nasledovné jednoduché tipy: 

- Neprekračujte maximálnu kapacitu váh. Ak váhu preťažíte, môžete ju navždy poškodiť! 

- Váhu nevystavujte nadmernému teplu alebo chladu. Váha najlepšie meria pri izbovej teplote. 

Ak sa teplota výrazne zmenila, váhu bude treba znovu kalibrovať. 
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-Váhu uskladnite na čistom a suchom mieste. Prach, nečistoty a vlhkosť sa môžu usadiť na 

snímačoch a elektronických súčiastkach, čo spôsobí nesprávne meranie a dokonca sa váha môže 

úplne pokaziť. 

- Váhu nepoužívajte v blízkosti vysielačov silných rádiových vĺn, ako sú počítače, pokladne 

a bezdrôtové telefóny. 

-Váženie vždy uskutočňujte na rovnom a pevnom povrchu, ktorý je odolný voči vibráciám  alebo 

rozkývaniu. 

- Suroviny určené na váženie do misky nevhadzujte, vkladajte ich pomaly. 

- Dávajte pozor, aby váha nepadla. 

 

MISKA NA VÁŽENIE 

ODPOJENIE MISKY 

Uchopte držiak, zatlačte a chyťte upínaciu poistku. Držte poistku a druhou rukou vyberte misku. 

NASADENIE MISKY 

Dajte misku na základňu s konektorom na misku a upínacou poistkou na základni ju upevnite do 

správnej polohy. Potom jemne zatlačte misku, aby zapadla do svojej polohy- budete počuť 

kliknutie. 

 

VLASTNOSTI 

- Funkcia misky na váženie a meranie 

- Indikácia objemu vody, mlieka, oleja a múky 

-Zmena jednotky váženia: kg-g, lb-oz 

-Zmena jednotky objemu: ml, floz a šálka 

Odmerka 

Konektor 

Upínacia poistka 
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- funkcie „Tare“ a „Zero“  

-Bezpečnostné upozornenia 

-Auto vypnutie jednotky 

VLOŽENIE/VÝMENA BATÉRIÍ 

Budete potrebovať 2 x 1.5 V AAA batérie (nie sú súčasťou balenia) 

1. Vyberte vybité batérie. Na otvorenie krytu môžete použiť ostrý predmet, napr. kolík. 

2. Vložte nové batérie - najprv vložte jednu stranu batérie a potom zatlačte opačnú stranu do 

úložného priestoru, aby tam správne zapadli. 

 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

-ON/OFF/ZERO tlačidlá pre zapnutie/vypnutie/nula 

-MODE conversion/ zmena REŽIMU 

- UNIT conversion/ zmena JEDNOTKY 

 

LCD DISPLEJ 

-Jednotka objemu (fl oz, šálka, ml) 

-Indikátor režimu (šípka, ktorá ukazuje režim) 

-funkcia „Tare“ 

-Jednotka váhy (g, lb-oz) 

 

ZMENA REŽIMU 

Po zapnutí váhy sa automaticky nachádzate v režime váženia. Ak chcete zmeniť režim, stlačte 

tlačidlo MODE/REŽIM. Môžete si vybrať spomedzi týchto režimov: 

-Water mode/ režim merania vody 

-Oil mode/ režim merania oleja 

-Weighting mode/ režim váženia 
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-Milk volume mode/ režim merania objemu mlieka 

-Flour volume mode/ režim merania objemu múky 

 

ZMENA JEDNOTIEK 

1. ZMENA JEDNOTKY VÁŽENIA: Na prepnutie medzi metrickým systémom (kilogram/gram) 

a imperiálnym systémom (libry/unce) stlačte tlačidlo „UNIT“ v režime váženia. 

2. ZMENA JEDNOTKY OBJEMU: Stlačte tlačidlo „UNIT“ na prepnutie medzi ml, fl oz, 

a CUP/šálkou v režime merania objemu, napr. v režime merania objemu vody. 

 

NÁVOD NA OBSLUHU 

REŽIM VÁŽENIA 

-Váhu dajte na plochý a rovný povrch. 

-Pred zapnutím váhy nasaďte misku na váženie. 

-Stlačte  pre nastavenie režimu váženia. 

-Počkajte, kým sa na LCD displeji neukáže „0“ . 

-Vložte suroviny a začnite vážiť. 

-Na LCD sa zobrazí výsledná navážená hodnota. 

REŽIM OBJEMU 

-Váhu dajte na plochý a rovný povrch. 

-Pred zapnutím váhy nasaďte misku na váženie. 

-Stlačte  pre zapnutie váh. 

Uvedieme príklad váženia mlieka, ktoré odmeriame v mierke „cup/šálka“: 

-Počkajte pokým sa na LCD displeji zobrazí „0“, stlačte tlačidlo pre určenie režimu „MODE“ 

a zvoľte si nastavenie „milk“. 

-Stlačte tlačidlo pre nastavenie jednotiek „UNIT“ a prejdite k voľbe „CUP“. 

-LCD displej zobrazí objem mlieka v miske v prepočte na šálky. 
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FUNKCIE „ZERO“ ALEBO „TARE“ 

Funkcia „TARE“ sa používa na váženie rôznych surovín za sebou bez toho, aby ste ich museli 

vysypať z misky. 

Do misky vložte prvú surovinu určenú na váženie a pozrite si načítané hodnoty. Stlačte  

pre vynulovanie LCD displeja tak, aby ukazoval „0“ pred pridávaním ďalšej suroviny. Tento 

úkon môžete opakovať toľkokrát, koľko to bude potrebné. 

FUNKCIA „TARE“ 

Ak je súhrnná hodnota všetkých ingrediencií väčšia ako „0“: 

-LCD po stlačení ukáže „ “ alebo „0g“. 

-„ “ znamená, že prebieha spracovanie, prosím, počkajte. 

- Ak sa objavia spolu „0g“ a ikonka „T“  v spodnom ľavom rohu LCD znamená to, že „TARE“ 

funkcia je aktivovaná. 

- Maximálna kapacita váh je znížená o celkovú váhu všetkých surovín/dávok. 

„ZERO“ FUNKCIA 

Ak je súhrnná hodnota všetkých ingrediencií nižšia ako „0“: 

-LCD po každom stlačení  ukáže pomlčku „ “ alebo „0g“. 

-Pri zobrazení „ “ prosím chvíľu počkajte, pretože prebieha spracovanie. 

-Po vynulovaní váhy sa zobrazí „0g“. 

-Maximálna kapacita váženia zostáva nezmenená. 

 

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 

Váha sa automaticky vypne, ak sa na displeji zobrazuje „0“, alebo ak prestávka medzi váženiami 

presiahne 30 sekúnd.  

 

 

MANUÁLNE VYPNUTIE 

Aby ste maximalizovali životnosť batérie, po ukončení váženia stlačte tlačidlo a podržte ho 3 

sekundy pre vypnutie váhy. 
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BEZPEČNOSTNE UPOZORNENIA 

V určitých prípadoch sa môžu na displeji objaviť bezpečnostné upozornenia: 

-Battery power is low/Batérie sa vybíjajú vymeňte batérie. 

-Scale overload/Váha je preťažená Vyberte predmet váženia, aby ste predišli poškodeniu 

váhy. Max. kapacita sa zobrazuje na váhe (5 kg). 

 

UMÝVANIE A ÚDRŽBA 

- Jednotku poutierajte mäkkou a vlhkou (nie však mokrou) handričkou. 

- Všetky plastové časti by ste mali poutierať okamžite po tom, ako prídu do kontaktu s tukmi, 

korením, octom a silnými ochutenými/farebnými potravinami. 

-Vyberte misku na váženie; pred vybratím sa uistite, že miska je prázdna. Misku môžete umývať 

v umývačke riadu alebo v horúcej mydlovej vode. 

- Nevystavujte kontaktu s kyselinami/ šťavou z citrusov. 

-Ak sa váha nepoužíva, odložte ju na suché a chladné miesto. 

-Ak nedokážete zapnúť váhu, skontrolujte, či boli správne vložené batérie, resp. či nie sú vybité. 
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