3 v 1 popruh na kufor
s číselným zámkom a integrovanou váhou
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Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 99437AB2X3IX · 2018-09

Vážení zákazníci!
Takmer každý, kto už niekedy letel lietadlom, si pri balení kufra položil otázku:
Nie je môj kufor priťažký? V konečnom dôsledku sa musí každý kilogram
hmotnosti navyše pri prihlásení na termináli letiska zaplatiť zvlášť.
Váš nový popruh na kufor vám pomôže: V uzatváracej spone je integrovaná
váha, s ktorou môžete kedykoľvek skontrolovať hmotnosť svojej batožiny.
Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len
spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
Účel použitia
• Popruh na kufor je vhodný pre kusy batožiny s obvodom min. 110 až max. 185 cm.
• Váha slúži na váženie kufrov a inej batožiny.
Je navhnutá na súkromné použitie a nehodí sa na komerčné účely.
Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!
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NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do
2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Nielen nové, ale aj vybité
batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí.
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať
do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte deťom v prístupe k výrobku.
Kvôli popruhu hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
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VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri
vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
VAROVANIE pred poranením
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.
Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
• Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní uzatváracej spony, aby ste si nezovreli
prsty.
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• Popruh na kufor upevnite na kus batožiny vždy pevne a cez stred. Inak sa môže
kus batožiny pri vážení nekontrolovane preklopiť alebo spadnúť na zem a pritom
vás poraniť.
POZOR – Vecné škody
• Integrovanú váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho
mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 40 kg!
• Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, extrémnym teplotám,
priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom alebo nárazom. Môže sa
poškodiť citlivá meracia technika váhy.
• Kryt integrovanej váhy nie je vodotesný. Chráňte výrobok a predovšetkým váhu
pred vlhkosťou a mokrom (ako napr. dážď) a neobsluhujte váhu s mokrými
rukami. Vždy chráňte displej váhy pri nepoužívaní, tým že naň položíte pútko
na ruku a upevníte lepiacim pásikom.
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• V žiadnom prípade neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja.
Nebezpečenstvo prehriatia!
• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace
prostriedky.
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je
vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré
môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
• Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku a predovšetkým na integrovanej váhe.
Váhu neotvárajte. Opravu nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.
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Funkčné poruchy
• Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických
vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže
viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.
• Ak bola váha vystavená rušeniu a/alebo sa na nej zobrazujú nesprávne hodnoty,
krátko ju vypnite a znovu zapnite. Príp. vykonajte reset tak, že vyberiete batériu
a po niekoľkých sekundách ju znovu vložíte. Potom je váha opäť pripravená na
používanie.
Integrovaná váha nie je ciachovaná. Kus batožiny sa pri vážení
nadvihne, a preto je vždy trocha v pohybe, pričom môže dôjsť
k nepresnostiam váženia +/- 1 kg. Nepreberáme ručenie, ak dôjde
pri neskorších váženiach k odchýlkam, následkom ktorých môžu
prípadne vzniknúť dodatočné náklady pre vás, napr. pri
odovzdávaní batožiny na letisku.
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Prehľad (obsah balenia)
priehradka
na batériu
(zadná strana)

slučka na ruku
tlačidlo
Kg/LB

displej

9 9 9

číslicový zámok

1 1 1
0 0 0

upínací
popruh pre
slučku na
ruku

spínač zap./vyp.
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Otvorenie / zatvorenie uzáveru
9 9 9

1 1 1
0 0 0

Otvorenie

Nebezpečenstvo zovretia!
Buďte opatrní pri otváraní
a zatváraní uzatváracej
spony, aby ste si nezovreli
prsty.

9 9 9

1 1 1
0 0 0

Zatvorenie
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Nastavenie / zmena číselnej kombinácie
Pri kúpe je na číslicovom zámku nastavená číselná kombinácia 000.
Pri nastavovaní novej kombinácie postupujte nasledovne:
1.
1 1 1
0 0 0
9 9 9

1 1 1
0 0 0

Otočte kolieska s číslicami tak, aby tri číslice
doterajšej kombinácie číslic boli presne vedľa
seba.

9 9 9

A
A
A
B

2. Pretočte uzatváraciu sponu a posuňte malú
kovovú páku na zadnej strane v smere šípky
z polohy A do polohy B.

B

B
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3. Nastavte pomocou koliesok s číslicami novú
kombináciu číslic (napr. 234).
1 1 1
0 0 0
9 9 9

3 1
1
4 1
5
0 3
2
0 0
4
9 2
1
9 3
9

A

4. Posuňte malú kovovú páku na zadnej strane
znova do polohy A.

A
A
B

B

B

Uzatváracia spona sa dá teraz otvoriť iba pomocou
novej číselnej kombinácie. Pre istotu si príp.
poznačte číselnú kombináciu.

Malú kovovú páku posuňte len vtedy, keď chcete zmeniť číselnú
kombináciu! Skôr než posuniete kovovú páku z polohy A do polohy B,
nastavte aktuálnu číselnú kombináciu.
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Vloženie / výmena batérie
VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri
vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické
údaje“).
Batéria je pri dodaní už vložená. Z priehradky na batériu vytiahnite
izolačný pásik. Batéria sa musí vymeniť, ak sa na displeji váhy
zobrazí symbol
.
Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na
kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú
okrem iného izolačný účinok.
Pri vkladaní preto používajte suchú, mäkkú handričku.
m V prípade potreby vypnite váhu pomocou tlačidla
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.

A
B

A
B

4.

3.

2.

1.

A

A

B

B

A
B

1. Otočte kryt priehradky na batériu pomocou mince v smere OPEN a odoberte
kryt.
2. Vypáčte vybitú batériu (napr. malým plochým skrutkovačom alebo ostrou
ceruzkou) z priehradky na batériu.
3. Vložte novú batériu do priehradky na batériu tak, aby bola pod kovovou
sponou. Plusový pól + musí smerovať nahor.
4. Nasaďte kryt priehradky na batériu na priehradku tak, aby sedeli malé
výčnelky vo výrezoch a otočte kryt pomocou mince v smere CLOSE.
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Váženie
Upevnenie popruhu na kufor
Popruh je nastaviteľný do dĺžky od min. 110 do max. 185 cm.
m Popruh na kufor upevnite cez stred na
vážený kus batožiny.
Popruh musí pevne priliehať a uzatváracia
spona musí byť stredovo na strane kufra.
V inom prípade sa môže kus batožiny pri
nadvihnutí nekontrolovane preklopiť na
stranu alebo spadnúť na zem a pritom
vás poraniť.
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Váženie
1. Uvoľnite slučku váhy od upínacieho upevnenia.
Slučka na ruku musí pri vážení ukazovať zvislo
nahor.
2. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo . Na displeji
sa nakrátko zobrazia všetky indikácie a potom
0.0 kg, resp. LB.
3. Trocha nadvihnite kus batožiny pomocou slučky na ruku, slučka na ruku
musí sedieť v strede, aby bol kufor horizontálne v rovnováhe, a aby sa
batožina nedotýkala zeme.
Hneď ako zaznejú 2 signalizačné tóny a na displeji sa zobrazí Hold,
môžete kus batožiny znova položiť na zem a zistenú hmotnosť
odčítať počas cca 60 sekúnd na displeji.
Potom sa displej vypne.
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4. Na vypnutie váhy stlačte tlačidlo .
Keď váhu nepoužívate, vypne sa automaticky po cca 60 sekundách.
5. Preložte slučku na ruku znova ako kryt ponad displej a zafixujte ju upínacím
pásikom.
Nastavenie jednotky váženia
Štandardne sa navážená hmotnosť zobrazuje v Kg (kilogram).
Ako jednotku váženia však môžete nastaviť aj LB (libra).
1. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo

.

Na displeji sa na cca 2 sekundy zobrazí 888, skôr než sa zobrazí
0.0 Kg.
2. Počas týchto 2 sekúnd stlačte tlačidlo Kg/LB, aby ste zmenili
mernú jednotku. Na displeji sa zobrazí 0.0 LB.
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Poruchy / pomoc
Váha zobrazuje nereálne
výsledky váženia.

• Je popruh na kufor upevnený na kus batožiny
cez stred, dosadá uzatváracia spona s váhou
naplocho a smeruje slučka na ruku pri vážení
zvislo nahor?
• Nedotkol sa kus batožiny pri vážení zeme?
• Zdvihnite kus batožiny až vtedy, keď sa na
displeji zobrazí 0.0 kg, resp. LB.
• Vykonajte reset (pozri kapitolu „Pri chybnej
funkcii resetujte (reset)“).

Na displeji sa zobrazí
symbol
.

• Batéria je vybitá a musí sa vymeniť.
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Na displeji sa zobrazí Err.

• Váha je preťažená.
Váženú batožinu položte na zem, vypnite váhu
na cca 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

Na displeji sa napriek
nadvihnutej hmotnosti
naďalej zobrazuje 0.0 kg,
resp. LB.

• Predmety s hmotnosťou pod 500 g (1.1 lb)
nedokáže váha odvážiť.

20

Pri chybnej funkcii resetujte (reset)
Ak váha očividne zobrazuje nesprávne hodnoty, môžete ju resetovať. Následne by
mala váha znova vážiť korektne.
m Vyberte batériu z váhy (pozri „Vloženie/výmena batérie“), počkajte niekoľko
sekúnd a následne ju znova vložte.
Teraz je váha opäť pripravená na používanie.

Čistenie
m V prípade potreby utrite plastové diely mierne navlhčenou handričkou.
Dbajte na to, aby sa do integrovanej váhy nedostala voda alebo vlhkosť.
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Technické údaje
Model:

371 422

Batéria:

1 x CR 2032 / 3 V

Rozsah váženia:

0,5 – 40 kg / 1.1 – 88 lb

Vážiace kroky:

0,1 kg / 0.2 lb

Tolerancia váženia:

+/– 1 kg / +/– 2.2 lb

Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.
Teplota prostredia:

+5 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické
zmeny na výrobku.
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Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov,
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné
prostredie.
Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne
možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.
Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
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Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo
v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku:
371 422

