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NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNE VÁHY WEIS ECO PRO 
 
Výrobok:  Kuchynská digitálna váha Weis Eco Pro 
 
Výrobca: Weis 
 
Kód výrobku: 226689266, 226689265 

 
 
A – Displej 
B – Funkcie tara 
C – Koliesko pre výrobu energie 

mailto:obchod@gastrozone.sk
http://www.gastrozone.sk/


                             

GASTROZONE, spol.  s r.o., : Nováčkova  401/53, 61400 Brno, ČR 
IČ: 29181747, IČ DPH: SK4020466307 
Bankovní spojení: IBAN SK2283300000002200124015 ,  FIO Banka, a.s. 
Tel: +421 911 075 909 , email: obchod@gastrozone.sk  , web: www.gastrozone.sk   

 
 

 
Gratulujeme Vám k novej, kvalitnej profesionálnej kuchynské váhe Eco Pro od firmy Karl 
Weis. Starostlivo dodržajte nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce 
použitie. 
 

 
Funkcie 
 

1. Klasické váženie 
•   Váhu umiestnite na stabilnú a rovnú plochu a niekoľkokrát otočte kolieskom v ľubovoľnom 
smere, kým ikona batérie na stupnici neukáže, že je plne nabitá. Ak je batéria po váženiu 
vyčerpaná, môžete proces zopakovať. 
•   V prípade potreby váhu vynulujte stlačením tlačidla tara. 
•   Teraz môžete vážiť 
 
 

 
 
 

2. Funkcia tara 
Funkcia tarovanie umožňuje vážiť viac potravín po sebe. 
•   Postupujte podľa krokov klasického váženia a umiestnite prvé jedlo alebo prázdnu misku 
na váhu. 
•   Stlačte tlačidlo Tare pre resetovanie stupnice na 0. 
•   Teraz môžete vykonať ďalší proces váženia. 
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Zmena meracej jednotky 
 
Nastavenie meracích jednotiek stlačením tlačidla "UNIT" zvolíte požadovanú jednotku 
váženia. 
Meracie jednotky sa zobrazujú na displeji v nasledujúcom poradí: gramy, unce, libry / unce, 
mililitry pre váženie vody, mililitry pre váženie mlieka. 
 

 
 
 

Možné chybové hlásenie 
 

 
 
Signalizácia nízkej energie. Preťaženie váhy.  
Ak je batéria vybitá,                                                                Váhu ste preťažili viak ako 5 kg. 

otočte znovu kolieskom pre Znížte hmotnosť, aby váha mohla 
výrobu energie. správne fungovať. 
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