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CZDIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA (model: YJ2A) 
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.  
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití. 
 
POUŽITÍ VÝROBKU: 
Tato váha je ideální pomocník do kuchyně s přesností vážení na 1 g. Moderní, tenký design skvěle doplní interiér a díky 
speciálním funkcím se vaření stane perfektním zážitkem. Snadné ovládání a LCD displej usnadní práci v kuchyni. Povrch váhy 
je vyroben z pevného tvrzeného skla.  
 
 SPECIFIKACE: 
- snadné ovládání 
- LCD displej 
- moderní slim design 
- tvrzené sklo 
 
POPIS ČÁSTÍ: 
1) vážící deska 
2) LCD displej 
3) funkce pro volbu jednotek 
4) funkce ON/OFF a funkce TARE (dovažování) 
 
FUNKCE: 
- indikátor přetížení 
- funkce TARE (dovažování):  
 Postupné vážení ingrediencí v jedné míse,  
 po zmáčknutí tlačítka TARE se váha vynuluje  
 a do nádoby se může přidat další surovina. 
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz (přepínání tlačítkem UNIT) 
- automatické vypnutí: po 2 minutách 
- indikátor slabých baterií 
 
PARAMETRY: 
Max. nosnost (váživost): 5 kg 
Rozlišení/přesnost: 1 g 
Funkce: TARE, volba jednotek, automatické vypnutí 
Rozměry: 15,4 cm x 21,8 cm x 1,5 cm 
Napájení: 1 × 3 V CR2032 (součástí balení) 
 
VÝMĚNA BATERIE: 
Krytku baterie tahem vysuňte a vyklopte směrem vzhůru. Vyjměte starou baterii a vložte novou. Při jejím vkládání dbejte na 
správnou polaritu (+ směrem vzhůru). Krytku baterie sklopte a zajistěte. 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: 
Povrch můžete očistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické a abrasivní látky.
Po důkladném usušení váhu skladujte na suchém a čistém místě.  
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domov-
ního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národ-
ními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. 

Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte 
pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhod-
ných nástrojů apod. 

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody 
výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


