
 
 
 

CZ                                                                                NÁVOD K POUŽITÍ 

PC-KW 1158 BT – Kuchyňská váha s Bluetooth 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni. 

 

Symbolu použité v návodu k použití 

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám 

a zabránili poškození. 

 

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty. 

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 

 

Obecné poznámky 

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového dokladu. 

Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit. 

• Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

• Přístroj se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není 

určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob. 

• Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti. 

• Pokud přístroj nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku 

(vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku. 

• Přístroj a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, 

nesmí se spotřebič používat. 

• Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče. 

• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich 

dosah. 

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

 

Vložení baterií 

(Baterie nejsou součástí dodávky) 

1. Otevřete bateriový prostor na spodní straně. 

2. Vložte 2 baterie typu AAA / R03. Ujistěte se, že je správná polarita! 

3. Zavřete přihrádku na baterie. 

4. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „ “, vyměňte baterie. 



Používání váhy 

Kuchyňská váha byla vyvinuta tak, aby zobrazovala hmotnost potravin a složek. 

 

Indikace na displeji 

Na displeji se krátce zobrazí všechny segmenty Vlastní test 

-> 0 <- Nula 

kg Kilogram 

g Gram 

lb Libra 

oz Unce 

 Měření je dokončeno 

 
Tento symbol se zobrazí po stisknutí zapínacího tlačítka / 
TARE, pokud máte složky větší než 750 g 

 Mínusové znaménko 

 Spojení Bluetooth s aplikací bylo úspěšné 

 
Nízký stav baterií 

 Přetížení 

 
Nestojí na stabilním povrchu 

 

 

Zapnutí 

1. Váhu položte na rovný, hladký povrch. 

2. Stiskněte zapínací tlačítko / TARE. Na displeji se krátce rozsvítí všechny segmenty a následně „-> 0 <-“. 

 

Vážení 

1. Tlačítkem UNIT vyberte požadovanou jednotku měření: „g“, „kg“, „lb“ nebo „oz“. 

2. Umístěte potraviny na desku váhy. 

3. Když se zobrazí symbol , měření bylo dokončeno. 

4. Poté můžete odečíst měření. 

 

Funkce tárování 

Pokud byste chtěli přidat další složku do první složky, a pak ji zvážit: 

• Krátce stiskněte zapínací tlačítko / TARE. 

• Váha se resetuje na „0“. 

• Pokud vážená složka váží více než 750 g, zobrazí se na displeji ikona . 

• Pokud nyní na váhu přidáte další složky, zobrazí se jejich hmotnost. 

 

Vypnutí 

POZNÁMKA: 

• Pro ochranu baterií se podsvícení po cca. 10 sekundách vypne. 

• Při automatickém vypnutí se vážení automaticky vypne přibližně po 60 sekundách. 

 

Pokud chcete váhu vypnout dříve, stiskněte vypínací tlačítko a podržte tlačítko / TARE cca. 2 sekundy. 

 

Období nepoužívání 

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili „úniku“ kyseliny akumulátoru. 

 

Informace o Bluetooth 

Bluetooth je technologie pro vzdálené bezdrátové připojení spotřebičů na krátkou vzdálenost. Zařízení s technologií Bluetooth 

Standard vysílají v pásmu ISM (Průmyslové, Vědecké a Lékařské) mezi 2,402 a 2,480 GHz. Rušení může být způsobeno např. sítě 

WLAN, rádia DAB, bezdrátové telefony nebo mikrovlnné trouby, které pracují ve stejném frekvenčním rozsahu. 

Tyto váhy vám nabízejí možnost odesílání vypočtených dat přes Bluetooth do smartphonu nebo tabletu. Více informací naleznete 

v následující části (Informace o aplikaci „OKOK Nutrition“). 

Vzhledem k mnoha různým výrobcům, modelům a verzím zařízení nelze zaručit plnou funkčnost. 



 

Informace o aplikaci „OKOK Nutrition“ 

Přístroj lze připojit k aplikaci „OKOK Nutrition“. Tato aplikace analyzuje složení potravin. To zahrnuje: kalorie, tuk, bílkoviny, 

sacharidy, vlákninu, cholesterol, vápník a železo. 

 

POZNÁMKA:  

• Složení potravin uvedených v aplikaci se zobrazuje pouze v průměrných hodnotách. Ty závisí na kvalitě, povaze, stupni zralosti, 

původu a skladování. Mohou však existovat odchylky. 

• Nejprve se poraďte s lékařem, pokud se u Vás objeví příznaky nedostatku živin. Tato váha není vhodná pro podporu při léčbě 

symptomů deficitu bez lékařského dohledu. 

• Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné použití. 

 

Aplikace „OKOK Nutrition“ je k dispozici pro Android a iOS. Naskenujte odpovídající QR kód, abyste se dostali přímo ke stažení. 

POZNÁMKA: V závislosti na poskytovateli internetu mohou vzniknout poplatky spojené se stahováním aplikace. 

 

Google Play        App Store 

 

Systémové požadavky pro použití aplikace 

• iOS 7.0 nebo vyšší + Bluetooth 4.0 nebo vyšší 

• Android 4.3 nebo vyšší + Bluetooth 4.0 nebo vyšší 

 

Počáteční použití s aplikací 

1. Nainstalujte aplikaci „OKOK Nutrition“ z odpovídajícího App Store / Google Play. 

2. Přístroj zapněte zapínacím tlačítkem / TARE. 

3. V aplikaci vyberte nabídku „Nastavení“. 

4. Dále klikněte na „Moje zařízení“. 

5. Klikněte na „Bound OKOK Nutrition scale“ pro navázání spojení Bluetooth. Potvrďte klepnutím na „Jasně“. 

6. Symbol BT se rozsvítí, jakmile je přístroj připojen k smartphonu. 

 

Čištění 

POZOR: 

• Přístroj neponořujte do vody: mohlo by dojít k poškození elektronických součástí. 

• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 

• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 

 

• Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Zajistěte, aby do přístroje nevnikla žádná vlhkost ani voda! 

• Po vyčištění vysušte přístroj suchým a měkkým hadříkem. 

 

Uložení 

Váhu udržujte v čistém a suchém prostředí. 

 

Technické údaje 

Model:    PC-KW 1158 BT 

Napájení:  2 baterie 1,5 V, Typ AAA/R03 

Maximální zatížení:  5 kg (11 lb) 

Hmotnost:  cca. 0,38 kg 

 

 



Bluetooth 

Podpora Bluetooth:    V 4.0 

Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon: 3,16 mW 

Dosah:      cca. 10 m 

Frekvence:     2,402-2,480 GHz 

 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 

kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 

sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 

dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 

zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 

přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 


