
 

 

 

 

Digitálna váha na KEG sudy 

Model No.: 5970 

 

Prosíme, aby ste si prečítali návod na použitie váhy pred uvedením do 

prevádzky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša nová digitálna váha bola navrhnutá na bežné používanie a meranie 

v domácnosti a bola navrhnutá na dlhoročné, trvácne používanie. 

 

 



 

Upozornenie! 

 Sieťový adaptér chráňte pred poškodeniami! 

 Ak je váha pod zaťažením, nenakláňajte ju do strán! 

Zloženie 

 Kryt z nerezovej ocele 

 Chránené proti vlhkosti 

 Technológia so štyrmi senzormi 

 Súčasťou je i samostatný, závesný displej 

Ďalšie funkcie 

 Bez vypnutia môže váha nepretržite merať 

 Váha disponuje pamäťou, vďaka ktorej viete porovnávať skoršiu 

nameranú váhu sudov 

 Meracia plocha disponuje po krajoch vyvýšeninou, ktorá slúži proti 

zošmyknutiu 30l alebo 50l sudu z váhy.  

 Na zadnej strane váhy sa nachádza napojenie na adaptér, pre možnosť 

používania váhy napojením na elektrickú energiu 

 Fungovanie gombíkov potvrdzuje spätné pípnutie   

 Obzvlášť veľkou kapacitou je váha vhodná pre meranie 

poľnohospodárskych produktov (pr. jablká, zemiaky, kukurica) a na 

všeobecné domáce meranie (pr. sud) 

 Váha je plne funkčná v teplotnom rozpätí +10°C - +40°C  

Najpresnejšie meranie podáva váha pri teplote 25°C 

 

Uvedie váhy do prevádzky 

 Zapnite váhu gombíkom  . 

 Opatrne položte na váhu predmet, ktorý chcete odvážiť. Dbajte na to, aby 

nebola meracia plocha vystavená silnému nárazu. 

  Potom sa na displeji objaví číslo, ktoré udáva váhu meraného predmetu. 

 Stlačením tlačidla „M“ uložíte do pamäte váhu, ktorú ste namerali. 

 Pre porovnanie aktuálnej a uloženej váhy stlačte tlačidlo „D“ (doba 

zobrazenia sú 3 sekundy). 



 Váha váži do chvíle, pokiaľ ju nevypnete. Vypnutie nastáva opätovným 

stlačením tlačidla . Vypnutím prístroja sa vymaže aj pamäť.  

 

Údržba 

 Váhu skladujte na suchom a čistom mieste. 

 Nepoužívajte váhu vo veľmi nízkych a vysokých teplotách. 

 Neukladajte na váhu náhle veľmi ťažké predmety a vyhnite sa zbytočným 

pádom, nakoľko je váha veľmi precízna elektroinštalácia. 

 Nepreťažujte váhu! 

 Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne chemikálie, nakoľko môžu spôsobiť 

poškodenie. 

 Ak váhu nepoužívate pravidelne, z váhy odstráňte batérie. 

 

 


