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Popis váhy:
Váhy řady KYPS jsou moderní přenosné váhy vyznačující se malými rozměry a
vysokou přesností. Nacházejí využití v domácnostech, v zemědělství, rybářství,
myslivosti, jsou vhodné pro kutily, zahrádkáře a mnohé další.
Zapnutí váhy:
Váhu umístěte svisle, bez zátěže na háku. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, displej
krátce zobrazí 88888 a zazní signál. Jakmile se na displeji zobrazí 0,00
(případně 0,000), váha je připravena k použití. Pozor, zapnete-li váhu se
zavěšeným břemenem, displej zobrazí hodnotu 0,00 (břemeno je zahrnuto do
táry).
Tárování váhy / nastavení nuly:
Údaj na displeji je možné nulovat stisknutím tlačítka „TARE“.
Vážení:
Při vážení musí být váha ve svislé poloze, zavěšená pouze za horní kroužek. Břemena zavěšujeme na spodní hák. Váha má
funkci „HOLD“ – jakmile se při vážení váha stabilizuje, zazní signál, a navážený údaj zůstane trvale zobrazen, přičemž se
vlevo na displeji se zobrazí nápis „HOLD“. Další vážení je možné po stisknutí tlačítka „ON/OFF“. Funkci „HOLD“ je
možné zapnout nebo vypnout delším stiskem tlačítka „TARE“.
Maximální vážená hmotnost nesmí přesáhnout 110 % jmenovité nosnosti váhy. Pokud je váha přetížena nad 110%, displej
zobrazí „Err“, zazní varovný signál a může dojít k poškození váhy.
Přepnutí jednotek:
Váha může zobrazovat hmotnost v kilogramech [kg], librách [lb] nebo uncích [oz]. K přepnutí použijte tlačítko „UNIT“.
Na displeji se vpravo od číselné hodnoty zobrazují použité jednotky. (1kg=2,2lb=35oz)
Vypnutí váhy:
Váha se vypíná stlačením tlačítka „ON/OFF“, pokud není zobrazen nápis „HOLD“. Pokud je zobrazen nápis „HOLD“,
stiskněte tlačítko „ON/OFF“ dvakrát. Jestliže váhu nepoužíváte, vypne se automaticky po 90 vteřinách nečinnosti.
Důležitá upozornění:
•
•
•
•
•

Aby byla přesnost vážení co nejvyšší a nedošlo k poškození váhy, musí
být váha zavěšena za horní kroužek, držet váhu za plastový obal je při
vážení nepřípustné.
Vyvarujte se při vážení vibracím a prudkým pohybům.
Obal váhy je vyroben z ABS plastu – je zakázáno jej čistit rozpouštědla
a jinými agresivními látkami. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.
Pokud se na displeji zobrazí symbol
, znamená to, že jsou baterie
vybité a je zapotřebí je vyměnit. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie abyste zamezili vytečení jejich obsahu do přístroje.
V případě poruchy váhu nerozebírejte a nepokoušejte se ji opravovat
svépomocí. Kontaktujte prodejce.
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Bezpečnostní pokyny:

•
•
•
•

Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Váha se smí provozovat jen ve shodě s návodem k obsluze.
Při vážení musí váha viset volně a to i se zavěšeným břemenem, tzn. nesmí se nikde dotýkat okolních předmětů
ani podlahy.
Váhu je zakázáno zatěžovat břemenem o hmotnosti vyšší než 110% jmenovité nosnosti váhy.
Váha je napájena bezpečným napětím, nehrozí tedy úraz elektrickým proudem.

Zařazení měřidla:
Váhy řady KYPS nejsou dle NV326Sb stanoveným měřidlem.
Z tohoto důvodu nesmí být tedy použity pro:
- určování hmotnosti pro účely obchodního styku,
- určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných
typů plateb,
- určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,
- určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,
- určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v
lékařských a farmaceutických laboratořích,
- určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených
výrobků.

Likvidace starého zařízení
S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích
existují sběrná místa pro použité zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným
negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte staré zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se
obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Součást balení:
Vlastní těleso váhy včetně horního závěsného oka a dolního závěsného háku.

Dovozce do ČR, servis provádí:

FORMAT1 spol. s r. o.
Mlýnská čp. 304, č.or. 84
683 52 KŘENOVICE

Poznámka
Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena.
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vystavené dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb.

A. Prohlášení vydává:
název firmy:
adresa:
IČO:

FORMAT 1 spol. s r. o.
Mlýnská čp. 304, č.or. 84, 683 52 KŘENOVICE u Brna, Česká republika.
42 66 01 31.

B. Popis zařízení:
funkce zařízení:
typové označení:
účel použití:

Závěsná elektronická váha
KYPS
Vážení předmětů do brutto hmotnosti max. váživosti váhy . Váha není stanovené měřidlo ve
smyslu NV326Sb.

C. Splňuje požadavky:
ČSN EN 60065/94, ČSN EN 61000-4-2:1997 +A1:1999 +Z1:2001, EN 61000-4-3:1997 +A1:1999 +Z1:2001, , EN
61000-4-6:1997 +Z1:2001, EN 61000-4-8:1996 +Z1:2001, ČSN EN 50081-1, RoHS 2011/65/EU

D. Potvrzení výrobce:
Výrobce uvedený výše na tomto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že
za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření,
kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

E. Prohlášení vystavil:
jméno:
datum:

Ing. Petr Jakubčík, jednatel
1.9.2008

F. Datum umístění značky CE:

2008

................................................................................................................................................................................................................................

podpis odpovědné osoby

razítko
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