
 
Návod k použití WEDO Universal 12 Kg 

 
 
Napájení : 
Prostřednictvím Wedo sítěvého napáječe 9V (1) nebo 1 x 9V baterie (2) 

(1) Wedo síťový napáječ připojte do zdířky na pravé straně váhy a poté připojte do 
elektrické sítě 

(2) Otevřete schránku pro baterie na spodní straně váhy a vložte baterii.  
 
Ustavení váhy : 
Abychom dosáhli dobrých výsledků vážení, postavte váhu na rovný podklad. Vyvarujte se při 
ustavování vibrujícím plochám, přímému slunečnímu záření a vlhkým nebo prašným 
prostorám. Používejte váhu při teplotě od 10 – 30 oC. 
 
Uvedení do provozu : 
ON/OFF     Stiskněte tlačítko ON – na ukazateli se objeví ……. 00.0.0.0 
 TARE        za chvíli se objeví………………………………….. 0.000 
 
Vypnutí váhy : 
ON/OFF    Stiskněte tlačítko OFF – váha se během 3 sekund vypne. 
 TARE       Upozornění : Při provozu na baterie se váha při nečinnosti automaticky vypne po 
                              120 vteřinách. 
 
Memory funkce : 
MEMORY  Položte prázdnou nádobu na vážící platformu. Stiskněte tlačítko MEMORY – 
          na dispeji váhy se zobrazí  …………………………… 0.000 
          Položte zboží A na váhu – displej váhy zobrazí váhu zboží A. Stiskněte tlačítko 
                     MEMORY – na displeji se objeví celková váha prázdné nádoby a zboží A. 
          Stiskněte opět tlačítko MEMORY – na displeji se objeví …………….0.000 
          Položte zboží B na váhu – displej váhy zobrazí váhu zboží B. Stiskněte tlačítko 
                     MEMORY – dispej váhy zobrazí celkovou váhu prázdné nádoby, zboží A a B. 
                     Opakování je možné do maximální nosnosti váhy (prázdná nádoba + vážené  
                     položky). 
          Upozornění : Po sundání nádoby a vážených položek je váha opět připravena  
                                          k vážení. 
 
Tare funkce : 
ON/OFF     Zapněte váhu. Položte prázdnou nádobu na vážící platformu. – na dispeji se  
 TARE        objeví váha prázdné nádoby. 
                    Stiskněte tlačítko TARE – dispej váhy zobrazí ………………….0.000 
                    Položte zboží A na váhu – dispej váhy zobrazí váhu zboží A. Stiskněte tlačítko 
                    TARE – dispej váhy zobrazí …………………………………….0.000 
                    Položte zboží B na váhu – dispej váhy zobrazí váhu zboží B. Stiskněte tlačítko 
                    TARE – dispej váhy zobrazí ……………………………………0.000 
                    Opakování je možné do maximální nosnosti váhy. 
                    Upozornění : Po sundání obalu a váženého zboží se objeví na displeji váhy 
                                         celková váha v záporné hodnotě. Stiskněte tlačítko TARE a váha 
                                         je opět připravená k vážení. 
 



 
 
 
 
Funkce počítání kusů 
 CAL           Zapněte váhu. Čekejte dokud se na dispeji neobjeví 0.000. Stiskněte talčítko 
MODE        CAL/MODE krátce, na displeji se objeví …5  kusů referenčního množství.  
         Určete referenční množství 10, 25 nebo 50 několikerým stisknutím CAL/MODE. 
                    Upozornění : Díky nejvyššímu referenčnímu množství zjistíte nejspřesněji váhu 1  
                    kusu.  
                    Umístěte na váhu stejný počet kusů jako jste zvolili referenční množství ( zvolené 
                    referenční množství 10 = 10 kusů položených na váhu). Potvrďte stisknutím  
                    tlačítka ON/OFF/TARE. 
                    Váha nyní pracuje v počítacím módu a zobrazí počet kusů umístěných na 
                    platformu. Na displeji je zobrazeno………………XXX. Stisknutím CAL/MODE 
                    se váha vrátí do vážicího módu a zobrazí celkovou váhu počítaných kusů.  
                    Jestliže užíváte prázdnou nádobu pro tuto funkci, prosím použijte funkci TARE, 
                    po položení prázdné nádoby stiskněte ON/OFF/TARE  před započetím funkce 
                    počítání kusů. 
 
Hold funkce : 
HOLD       Je-li údaj na váze zakryt objemnějším zbožím – stiskněte tlačítko HOLD a  
                   sundejte zboží z váhy. Údaj na displeji zůstane zobrazen cca po dobu 3 sekund. 
 
Kalibrace/Dodatečné cejchování 
 CAL         Upozornění : Kalibrace je možná je-li k dispozici cejchované 8 kg závaží. 
MODE      Zapněte váhu. Stiskněte tlačítko CAL/MODE  a držte dokud se na dispeji váhy  
                  objeví …………………………………8.000 
        Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE – na dispeji se zobrazí……………CAL 0. 
                  Umístěte cejchováné závaží 8 kg do středu talíře váhy. 
                  Na ukazateli se objeví ………………………………………………..CAL F. 
                  Váha se vrátí do normálního vážícího procesu a na displeji se zobrazí ..8.000 
                  Sejměte závaží z váhy. 
 
Hlášení závad 
LO           Vyměnit baterii a nebo je závada na síťovém napáječi. 
E              1. Překročená nosnost váhy 
                2. Kalibrovací závaží nepřesně cejchováno. 
ERROR  Váhu prosím zaslat na technické přezkoušení. 
 
Prohlášení o shodě. Tento přístroj odpovídá směrnici EMV 89/336/EEC. 
Upozornění : Tyto váhy nepoužívejte pokud možno v bezprostřední blízkosti silných vysílačů 
a přístojů pracujících s radiovými vlnami a u mikrovlných trub. Tyto přístoje před vážením 
vypněte jinak by údaj o váze mohl být chybný. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Záruka  
5 let od data prodeje váhy Wedo Universal poskytujeme záruku na veškeré vady, které 
spočívají v případných chybách materiálu nebo dílenském zpracování. Vyskytne-li se závada, 
obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zašlete váhu (pokud možno v původním obalu 
popřípadě pečlivě zabalenou) přímo k nám. Prosíme o přiložení dokladu o koupi, na kterém je 
patrné datum prodeje. 
Nepřiměřeným zacházením zaniká nárok na záruku; např. pokud jste použili baterie 
neopatřené fólií nebo pokud jste váhu sami otevřeli. Současný nábytek je opatřen různými 
laky a plasty, které jsou ošetřovány různými ochranými prostředky. Některé z těchto 
prostředků mohou narušit opěrné podložky váhy tak, že zanechají na nábytku nepříjemné 
stopy. Na takové škody nemůže být poskytnuta záruka. Použijte proto pro Vaši váhu 
protismykovou podložku. 
 
Technická data 
Nosnost:  12 kg 
Dělení stupnice : 1g 
Min. počítací váha : 2g 
Napájení :  Wedo síťový napáječ nebo 1 x 9V baterie 
Rozměry :  240 x 310 x 110 mm 
Plošina váhy :  230 x 180 mm 
Prod. No. :  50 7012 
                   


