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cs   Návod k použití

Popruh na kufr 3v1  
s číselným zámkem a integrovanou váhou

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny 
a používejte tento výrobek pouze tak,  
jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. 
Uschovejte si tento návod pro pozdější 
potřebu. Při předávání výrobku s ním 
současně předejte i tento návod.

Účel použití

Popruh na kufr je vhodný pro zavazadla 
o rozměrech min. 110 cm a max. 185 cm.

Váha slouží k vážení kufrů a jiných zavaza-
del. Je koncipována pro soukromé použití 
a není vhodná ke komerčním účelům.  
Nesmí být překročena maximální celková 
hmotnost 40 kg!

NEBEZPEČÍ pro děti

• Baterie mohou být v případě spolknutí 
 životu nebezpečné. Výrobek obsahuje 
 knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke 
spolknutí knoflíkové baterie, může to 
vést během pouhých 2 hodin k těžkému 
poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. 
Uchovávejte proto nové i vybité baterie 
a výrobek mimo dosah dětí.  
Pokud máte podezření, že došlo  
ke spolknutí baterie nebo že se baterie 
dostala do těla nějakým jiným způsobem, 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Tento výrobek není hračka. Výrobek 
uchovávejte mimo dosah dětí. Popruh 
představuje nebezpečí uškrcení.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě 
nesprávného vložení vybuchnout. 
Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte 
na správnou polaritu (+/–). 
Používejte pouze stejný nebo rovnocenný 
typ baterií (viz kapitola „Technické 
 parametry“). 

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, 
 vhazovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před poraněním

• Pokud by jednou některá baterie vytekla, 
zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, 
očima a sliznicemi. Případně zasažená 
místa omyjte vodou a neprodleně 
 vyhledejte lékařskou pomoc.

• Při otevírání a zavírání uzávěrů postu-
pujte opatrně, aby se nezasekly.

• Popruh na kufr upevňujte vždy uprostřed 
zavazadla a napevno. V opačném případě 
by zavazadlo mohlo při vážení nekont-
rolovaně sklouznout nebo spadnout 
na zem a poranit Vás.

POZOR na věcné škody

• Váhu nepřetěžujte, protože by se tím 
mohly zničit vážicí články.  
Nesmí být překročena maximální 
 celková hmotnost 40 kg! 

• Výrobek nevystavujte velkým teplotním 
výkyvům, extrémním teplotám, vlhkosti, 
přímému slunečnímu záření, prachu, 
 silným otřesům ani nárazům. Mohla by 
se tím poškodit citlivá měřicí technika 
váhy. 

• Plášť integrované váhy není vodotěsný. 
Chraňte výrobek a především váhu 
před vlhkostí a mokrem (např. deštěm) 
a neobsluhujte váhu mokrýma rukama. 
Při nepoužívání chraňte displej váhy 
vždy tak, že přes něj položíte smyčku 
na ruku a upevníte páskou.

• Neponořujte výrobek do vody ani jiných 
kapalin. 

• Kontakty baterií a přístroje před vložením 
baterií do přístroje v případě potřeby 
vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí! 

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agre-
sivní nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. 
Baterii z výrobku vyjměte, pokud je 
 vybitá nebo výrobek nebudete delší 
dobu používat. Zabráníte tak poškození, 
ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie 
vytekla. 

• Na výrobku a především na integrované 
váze neprovádějte žádné změny. Váhu 
neotvírejte. Opravy váhy svěřte pouze 
odbornému servisu.

Poruchy funkčnosti

• Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti 
od extrémních elektromagnetických 
 vlivů, jako jsou např. rádiové přístroje, 
mobilní telefony atd., protože jinak  
by mohlo dojít k poruchám funkčnosti 
a zobrazení nesprávných hodnot. 

• Pokud by byla váha vystavena poruše   
a/nebo by zobrazovala nesprávné 
 hodnoty, váhu krátce vypněte a opět 
 zapněte. Proveďte resetování, a to tak, 
že vyjmete baterie a po několika sekun-
dách je opět vložíte. Poté je váha opět 
připravena k použití.

Integrovaná váha není kalibrovaná. 
Zavazadlo je při vážení nadzdvih-

nuté, a proto je vždy poněkud v pohybu, 
čímž může docházet k nepřesnostem 
měření v rozmezí +/- 1 kg. Nepřebíráme 
žádnou odpovědnost,  pokud při 
 pozdějším měření dojde k odchylkám,  
ze kterých by mohly  vyplývat další 
 případné náklady, např. při odevzdávání 
zavazadel na  letišti. 

Likvidace

Tento výrobek, obal a baterie, která je 
součástí balení, jsou vyrobeny z recyklo-
vatelných materiálů. Recyklace snižuje 
množství odpadu a chrání životní prostředí.  
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte míst-
ních možností ke sběru papíru, lepenky 
a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto 
 symbolem se nesmí vyhazovat 
do domovního odpadu! Staré  
 přístroje jste ze zákona povinni 

 likvidovat odděleně od domovního odpadu. 
Elektrická zařízení obsahují nebezpečné 
látky. Ty mohou při neodborném sklado-
vání a likvidaci škodit zdraví a životnímu 
 prostředí.  Informace o sběrných místech, 
na kterých bezplatně přijímají staré 
 přístroje, získáte u obecní nebo městské 
správy.

Baterie a akumulátory nepatří 
do domovního odpadu! Vybité 
 baterie a akumulátory jste 

ze  zákona povinni odevzdávat ve sběrně 
určené obecní nebo městskou správou 
nebo ve specializované prodejně,  
ve které se prodávají baterie.

Čištění

V případě potřeby lehce otřete plastové 
díly navlhčeným hadříkem.  
Dbejte, aby do integrované váhy nepronikla 
voda nebo vlhkost.
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Nebezpečí zaseknutí!
Při otevírání a zavírání 
uzávěrů postupujte 
 opatrně, aby se nezasekly.
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Technické parametry

Model:  610 363

Baterie:  1x CR 2032 / 3 V 
   Jmenovitá energie: 0,66 Wh 
   (testováno podle UN 38.3) 

Rozsah měření: 0,5 – 40 kg / 1.1 – 88 lb 

Vážicí kroky: 0,1 kg / 0.2 lb

Odchylky měření: +/– 1 kg  /  +/– 2.2 lb

Automatické vypínání  
po cca 60 sekundách. 

Okolní teplota: +5 až +40 °C

 www.tchibo.cz/navody



Vážení

Uchycení popruhu na kufr

Popruh lze nastavit co do délky  
od min. 110 cm až do max. 185 cm.

  M Popruh na kufr umístěte doprostřed 
a okolo zavazadla, které chcete zvážit.  
Popruh musí být napevno a uzávěr 
musí být umístěn uprostřed po straně 
kufru. 
V opačném případě by zavazadlo 
při zvedání mohlo nekontrolovaně 
sklouznout nebo spadnout na zem 
a poranit Vás. 

Vážení

1. Uvolněte smyčku na ruku z úchytu 
na váze. Smyčka na ruku musí být 
při vážení orientována svisle směrem 
nahoru.

2. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko . 
Na displeji se zobrazí všechny 
 ukazatele a poté hodnota 0.0 Kg,  
resp. LB.

3. Nadzvedněte zavazadlo pomocí 
smyčky na ruku kousek nad zem; 
smyčka na ruku musí být umístěna 
uprostřed, kufr musí být vyrovnaný 
horizontálně.  
Zavazadlo se již nesmí dotýkat 
podlahy.

Jakmile zazní 2 signální 
tóny a na displeji se 
 zobrazí stav Hold, můžete 

zavazadlo opět položit na podlahu 
a po dobu cca 60 sekund zobrazit  
 naměřenou hmotnost na displeji.  
Poté se displej vypne.

4.  Stisknutím tlačítka  váhu vypnete.  
Pokud váhu již nebudete používat, 
po cca 60 sekundách se automaticky 
vypne.

5. Smyčku na ruku opět položte jako 
kryt přes displej a upevněte fixačním 
páskem.

Nastavení měrné jednotky

Standardně se naměřená hmotnost 
 zobrazuje v jednotkách Kg (kilogram).  
Jako jednotku můžete nastavit také Lb 
(libra).

1.  Stisknutím tlačítka 
váhu zapnete.  

Na displeji se na asi 2 sekundy zobrazí 
hodnota 888, poté 0.0 Kg. 

2.  Během 2 sekund 
můžete stisknutím 
 tlačítka Kg/LB změnit 
měrnou jednotku. 
Na displeji se zobrazí 
0.0 LB.

Nastavení / změna číselné kombinace

Při zakoupení je číselný zámek nastavený 
na 000. Pro nastavení jiné kombinace  
 postupujte takto:

1.  Otáčejte číselníky tak, aby tři cifry 
dosavadní číselné kombinace byly 
přesně vedle sebe.

2.  Otočte uzávěrem a posuňte drobnou 
kovovou páčku na zadní straně 
ve směru šipky z polohy A do polohy B.

3.  Pomocí číselníků nastavte novou 
 číselnou kombinaci (např. 234).

4.  Drobnou kovou páčku na zadní 
 straně posuňte opět do polohy A.

Uzávěr lze nyní otevřít pouze s novou 
 číselnou kombinací. Čísla si příp. zapište 
a dobře uschovejte.

S drobnou kovovou páčkou pohybujte 
jen tehdy, pokud chcete změnit 

 číselnou kombinaci! Než posunete kovou 
páčku z polohy A do polohy B, nastavte 
nejdříve dosavadní číselnou kombinaci.

Vložení / výměna baterie

  VÝSTRAHA  
– nebezpečí zranění

Lithiové baterie mohou v případě 
 nesprávného vložení vybuchnout. 
Při vkládání proto bezpodmínečně 
 dbejte na správnou polaritu (+/–). 
 Používejte pouze stejný nebo rovnocenný 
typ baterií (viz kapitola „Technické 
 parametry“). 

Při dodání je baterie již vložená ve výrobku. 
Vytáhněte izolační proužek.  
Pokud se na displeji váhy zobrazí tento 
symbol , je baterie nabitá už jen 
z 10 % a brzy ji bude třeba vyměnit. 
 Rozsvítí-li se na displeji Lo, baterie je 
prázdná, přístroj se vypne a už ho nebude 
možné znovu zapnout. Vyměňte baterii.

Pokud se dotknete 
baterie holýma 
 rukama, mohou 

na kontaktech zůstat stopy znečištění, 
které mohou mít za určitých okolností 
izolační účinek. Proto při vkládání baterie 
používejte suchý měkký hadřík. 

  M Vypněte váhu příp. tlačítkem .

1. Otočte uzávěr přihrádky na baterii 
mincí ve směru OPEN a sejměte 
víko. 

2. Opotřebenou baterii opatrně vyjměte 
(např. malým plochým šroubovákem 
nebo špičatou tužkou) z přihrádky 
na baterii. 

3. Novou baterii vložte do přihrádky 
na baterie tak, aby byla pod malým 
kovovým výstupkem. Kladný pól + 
musí směřovat nahoru.

4. Víko přihrádky na baterie nasaďte 
na přihrádku tak, aby se malé 
 výstupky nacházely ve výřezech, 
a víko otočte pomocí mince 
ve  směru CLOSE. 
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Závada / řešení

• Váha zobrazuje nerealistické výsledky 
měření.

• Je popruh na kufr upevněný uprostřed 
zavazadla, přiléhá uzávěr naplocho 
k váze a směřuje smyčka na ruku 
při vážení svisle směrem nahoru?

• Dotýkalo se zavazadlo při vážení 
podlahy?

• Zavazadlo zvedejte teprve tehdy, 
až se na displeji zobrazí hodnota 
0.0 kg resp. LB. 

• Proveďte resetování (viz kapitola 
„Obnovení (resetování) v případě 
poruchy“).

• Na displeji se zobrazí symbol .

• Baterie je velmi slabá a je potřeba  
ji brzy vyměnit. 

• Na displeji se zobrazí nápis Lo.

• Baterie je zcela prázdná a je třeba  
ji vyměnit.

• Na displeji se zobrazí nápis Err.
• Váha je přetížená. Položte zvednuté 

zavazadlo na podlahu, váhu 
na cca 10 sekund vypněte a poté  
opět zapněte.

• Na displeji se navzdory uvolnění 
 hmotnosti nadále zobrazuje hodnota 
0.0 Kg resp. LB.

• Zátěže pod 500 g (1.1 lb) nedokáže 
váha změřit.

Obnovení (resetování) v případě 
 poruchy

Pokud váha zcela zjevně zobrazuje 
 nesprávné hodnoty, můžete ji resetovat. 
Poté by měla váha vážit opět správně.

  M Vyjměte baterie z váhy (viz kapitola 
„Vložení/výměna baterie“), vyčkejte 
několik sekund a poté je znovu vložte.

Nyní je váha opět připravená k používání.
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Číslo výrobku: 610 363

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
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