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Návod k obsluze a údržbě  

OSOBNÍ VÁHA PRAKTIK PS11  
 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi digitální osobní váhy PRAKTIK PS11.  

Vaše osobní váha je přesné elektronické zařízení. Jedna z nejobtížnějších věcí, které vážíme je lidské tělo, které je neustále v 
pohybu. Abyste se ujistili, že naměříte přesné údaje, snažte se vždy stát na váze ve stejné pozici a na stejném místě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data:  
Typ:  PS11  
Napájecí napětí:  2x CR2032  

Provozní 
podmínky:  

 

 
Váhu je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3. Výrobek 
je určen pro domácí použití. V jiném případě se na výrobek záruční reklamace nevztahuje.  
Výrobek nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.  

UPOZORNĚNÍ:  

• Tento výrobek je pouze pro domácí použití. Není navržen pro speciální použití v nemocnicích nebo ve zdravotních 
zařízeních  
• Přístroj není vhodný pro těhotné ženy a osoby se zdravotními implantáty (kardiostimulátor atd.) Pozor: výrobek je 
určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Po ukončení životnosti spotřebiče je nutno spotřebič 
likvidovat dle platných zákonů o odpadech.  
 
Obsluha: 
Před prvním použitím:  
• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.  
• Opatrně odstraňte obalový materiál.  
• Zařízení umístěte na vhodné místo např. na stabilní podstavec anebo na vodorovnou stabilní podložku, tak aby se 



nedotýkala stěny  
Používání:  

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně váhy.  
2. Vložte 2 baterie typu CR2032 do příslušné přihrádky.  
3. Zvolte hmotnostní jednotky kg/lb/st.  
4. Pro měření položte váhu na rovný povrch.  
5. Pokud se na váze objeví jiná číslice než 0,0 čekejte asi 30 s dokud se váha automaticky nevypne; pokud se na 
displeji nic neobjeví, prosím přeskočte další krok.  
6. Silněji poklepejte nohou na váhu dokud se nezobrazí na displeji „8888“.  
7. Důležité, čekejte na zobrazení „0,0“ než se na váhu postavíte.  
8. Postavte se na váhu (displej bude blikat) a poklidně stůjte, aby se Vaše hmotnost zobrazila na displeji.  
9. Sestupte z váhy, jakmile se objeví „0,0“ můžete se opět vážit.  
10. Váha se automaticky vypne asi po 10 vteřinách.  
 
Možné problémy:  

Pokud se setkáte s problémy s váhou:  
1. Zkontrolujte baterie, zda jsou správně uchycené.  
2. Zkontrolujte, zda jste správně zvolili měřící jednotky kg/lb.  
3. Zkontrolujte, zda je váha na rovné podlaze a nedotýká se stěny.  
4. Ujistěte se, že nevstupujete na váhu, dokud se na displeji zobrazí „0,0“.  
5. Pokud poklepete na váhu a na displeji se zobrazí nápis „LO“ vyměňte baterie.  
6. Pokud se na displeji zobrazí „0-Ld“ je váha přetížená.  
 
Technické parametry:  

Rozsah hmotnosti: min. 2 kg, max. 150 kg Stupnice: 0,1 kg 

Údržba a čištění:  

• K čistění nepoužívejte rozpouštědla.  
• Vnější povrch osobní váhy čistěte pouze suchou či vlhkou tkaninou.  
• Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče.  
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:  

• Před každým použitím spotřebič vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho sou-část zařízení nepoužívejte.  
• Poškozenou osobní váhu nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.  
• Po použití spotřebič vždy vypněte.  
• Chraňte spotřebič před nadměrnou teplotou a otevřeným ohněm.  
• Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.  
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Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na 
veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte 
do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve 
stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsa-
hujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při 
jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 
ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 
ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 
tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 
www.atv-servis.cz 

 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny.  
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem 
a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). 
Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. 
Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka 
je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem 
prodeje a razítkem prodejny. 
 

Typ výrobku:……………………………. 
 

Datum prodeje:………………….………. Razítko a podpis prodejce:…………………………….. 
 

Datum reklamace:………………………. 
 

Zjištěná závada:………………………….…………………………………………………………….. 
 



 


