
Návod k obsluze – CZ 
Digitální váha MH-500 

Úvod 
Děkujeme, že jste zakoupil digitální váhu MH-500. 
Prosím, přečtete si důkladně tento návod k obsluze 
než začnete váhu používat. Váha je citlivý nástroj, 
budete-li se o ni pečlivě starat, dlouho vydrží. 
 
Uchovávejte váhu v čistém prostředí. Prach, špína, 
nadměrná vlhkost nebo vibrace mohu mít negativní 
vliv na životnost vaší váhy. 
 
Nikdy nepřetěžujte váhu, nepokoušejte se vážit těžší 
předměty, než je maximání zatížení. 
 

Váha je připravena vážit zhruba 30 vteřin po její 
stabilizaci a pevném povrchu. 
 
Nevystavujte váhu přílišnému chladu nebo horku, při 
vystavení váhy teplotám mimo operační rozsah, 
nechte následně váhu alespoň jednu hodinu 
v pokojové teplotě, než začnete vážit. 
 
 
Neklepejte s váhou, neházejte ji na zem. Jako citlivý 
nástroj vyžaduje péči. Vážit je možné pouze na stabilní 
podložce bez vibrací. 

Provoz 
1. Položte váhu na vodorovný povrch, stiskněte tlačítko [ON/OFF], tím zapnete váhu. 
2. Vyčkejte, než se na displeji ukáže 0.0! 
3. Položte vážený předmět na váhu. 
4. Chcete-li změnit jednotky, stiskněte tlačítko [UNITS], tím dojde ke změně. 
5. Chcete-li zapnout nebo vypnout podsvícení displeje, stiskněte [LIGHT]. 

Čistá váha – funkce tare, nulování 
1. Zapněte váhu, jak je popsáno výše. 
2. Položte na váhu předmět, který chcete tárovat. 
3. Stiskněte [TARE] a vyčkejte, než se na displeji ukáže 0.0! 
4. Položte na váhu předmět, pro získání net váhy. 

Funkce počítání 
1. Zapněte váhu, jak je popsáno výše. 
2. Vyčkejte, než se na displeji ukáže 0.0! 
3. Na váhu položte buďto 25, 50, 75 nebo 100ks položky, kterou budete chtít počítat. 
4. Stiskněte a držte tlačítko [PCS] zhruba dvě vteřiny, displej ukáže hodnotu, například 100!. 
5. Stiskněte tlačítko [UNITS] a zvolte počet kusu, kolik jste položili na váhu. 
6. Stiskněte tlačítko [PCS] pro potvrzení kusů, displej v rohu ukáže, že váha počítá kusy. 
7. Odstraňte z váhy počítaný předmět. 
8. Teď můžete na váhu položit libovolné množství kusů, váha je spočítá. 
9. Stisknutím tlačítka [UNITS] nebo [PCS] přepnete zpět z funkce počítání na funkci vážení. 

Kalibrace 
1. Položte váhu na vodorovný povrch, stiskněte tlačítko [ON/OFF]. 
2. Vyčkejte, než se na displeji ukáže 0.0!, poté stiskněte a držte tlačítko [UNITS] zhruba tři vteřiny, displej ukáže 

CAL!, poté uvolněte tlačítko [UNITS]. 
3. Stiskněte tlačítko [UNITS], displej ukáže CAL! a následovat bude kalibrační váha, kterou váha požaduje. 
4. Položte kalibrační závaží na váhu, displej ukáže PASS! a vrátí se do režimů vážení. 
5. Odstraňte kalibrační závaží, stiskněte tlačítko [ON/OFF], váha se vypne a proces bude kalibrace bude 

ukončen. 

Specifikace 
• Kalibrace – automatická. 
• Možnost tare – ano v celém pásmu 

maximálního zatížení. 

• Automatické vypnutí – ano, po 30 vteřinách. 
• Provozní teplota – 10C až 30C 
• Baterie – 2x AAA, nejsou součástí balení 


