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Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni  po 
celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, 
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

•	 Nepoužívejte	spotřebič	jinak,	než	je	popsáno	v tomto	návodu.
•	 Před	prvním	použitím	odstraňte	ze	spotřebiče	všechny	obaly	a marketingové	materiály.
•	 Dodržujte	vyznačenou	polaritu	baterií	při	jejich	vkládání	a výměně.
•	 V případě,	že	spotřebič	nebudete	delší	dobu	používat,	vyjměte	z něho	baterie.
•	 Nenechávejte	spotřebič	bez	dozoru,	pokud	ho	používáte.
•	 Nedovolte	dětem	a nesvéprávným	osobám	se	spotřebičem	manipulovat,	používejte	ho	mimo	jejich	dosahu.
•	 Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní	způsobilostí 

nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené 
osoby.

•	 Dbejte	zvýšené	opatrnosti,	pokud	je	spotřebič	používán	v blízkosti	dětí.
•	 Nedovolte,	aby	byl	spotřebič	používán	jako	hračka.
•	 Používejte	spotřebič	pouze	na	vodorovném	stabilním	podkladu.
•	 Před	čištěním,	montáží	a demontáží	krytů	spotřebič	vypněte	a vyjměte	baterie!
•	 K čištění	spotřebiče	nepoužívejte	hrubé	a chemicky	agresivní	látky.
•	 Pokud se na displeji zobrazují chybně segmenty nebo číslice, zkuste provést tzv. reset spotřebiče. Vyjměte	baterie, 

vyčkejte několik vteřin a znovu baterie vložte. Pokud tento postup nepomůže, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný 
servis.

•	 Nepoužívejte	spotřebič,	pokud	nepracuje	správně,	byl-li	upuštěn,	poškozen	nebo	namočen	do	kapaliny.	Dejte	ho
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.

•	 Spotřebič	je	vhodný	pouze	pro	použití	v domácnosti,	není	určen	pro	komerční	použití.
•	 Držte	spotřebič	stranou	od	zdrojů	tepla,	jako	jsou	radiátory,	trouby	a podobně.	Chraňte	jej	před	přímým	slunečním

zářením, vlhkostí.
•	 Nevkládejte	spotřebič	do	mikrovlnné	ani	do	jiné	pečicí	trouby.
•	 Nesahejte	na	spotřebič	vlhkýma	nebo	mokrýma	rukama.
•	 Spotřebič	je	křehký	měřicí	přístroj.	Předcházejte	nárazům	a pádům.
•	 Neopravujte	spotřebič	sami.	Obraťte	se	na	autorizovaný	servis.

PODĚKOVÁNÍ

Technické parametry

Napětí DC 3V, napájení 2 ks baterií velikosti AAA (mikrotužkové, součást balení)

Rozsah vážení 3 g	-	15	kg

Krok vážení 1 g

Jednotky vážení g, kg, oz, lb:oz, fl.oz



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


