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Návod na výrobek
licí pryskyřice a příslušenství

FUNKCE
1) Položte váhu na rovnou plochu, stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí.
2) Počkejte, dokud se na displeji zobrazí 0,0.
3) Položte předmět na váhu.
4) Tlačítkem „UNITS“ můžete přepínat veličiny hmotnosti.
5) Tlačítkem „LIGHT“ zapnete nebo vypnete podsvícení displeje.

VÁŽENÍ TARE
1) Zapněte váhu, jak je popsáno výš.
2) Položte předmět na váhu.
3) Zmačkněte tlačítko „TARE“ a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,0.
4) Nyní položte vážený předmět (NETTO).

Funkci TARE můžete použít při míchání pryskyřice a tvrdidla následujícím způsobem: položíte 
kelímek na váhu a stisknete TARE pro vynulování váhy, přidáte například 100g prysykřice. Do pry-
sykřice přidáte barvu nebo pigmentový prášek a promícháte. Kelímek vrátíte na váhu a tlačítkem 
TARE ji opět vynulujete. Po té přidáte potřebné množství tvrdidla.

FUNKCE SČÍTÁNÍ
1) Zapněte váhu a počkejte, dokud se nezobrazí 0,0.
2) Umístěte vzorek pro vážení (25ks, 50ks, 75ks nebo 100ks)
3) Stiskněte a podržte tlačítko „PCS“ 2 sekundy, na displeji se zobrazí náhodné číslo
(např. 100).
4) Zmačkněte „UNITS“ pro výběr vzorku množství vložené na váhu.
5) Zmačkněte „PCS“ potvrdíte výše uvedená data. Displej nyní zobrazí, že je v režimu počítání.
6) Odeberte vzorek z váhy.
7) Nyní můžete vážit libovolné množství, displej Vám zobrazí počet.
8) Můžete přepínat funkce vážení a sčítání tlačítkem „UNITS“ respektive „PCS“.

KALIBRACE
1) Váha se resetuje tlačítkem (ON/OFF).
2) Počkejte, až se na displeji zobrazí 0,0, následně držte tlačítko „UNITS“ 3 sekundy, na displeji 
se zobrazí „CAL“.
3) Zmačkněte znovu „UNITS“ následně se zobrazí kalibrační hmotnosti.
4) Položte kalibrační závaží, na displeji se zobrazí „PASS“, následně se vraťte do normálního 
režimu vážení.
5) Sundejte kalibrační závaží a stiskněte (ON/OFF) pro vypnutí a ukončení kalibrace.

Digitální váha 200g


