
 

Rossmax WE300, dětská kojenecká váha 
 

Návod k obsluze 
 

 
 
 
Úvod 
Děkujeme  za Vaše rozhodnutí o koupi kojenecké a 
dětské váhy Rossmax WE300. Prosíme, prostudujte 
pečlivě tento návod před prvním použitím a uchovejte 
ho pro pozdější nahlédnutí. 
 
 
Bezpečnostní instrukce 
Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené bezpečnostní 
pokyny. 
- Při používání této váhy dodržujte obecné základní 
bezpečnostní opatření pro všechny elektronické 
zařízení. 
- Tento návod k obsluze uchovejte pro budoucí použití. 
- Tento přístroj není vodotěsný. Nevystavujte tento 
výrobek dešti nebo vlhkosti, neponořujte ho do vody 
ani jiných kapalin. 
- Váhu položte na pevný rovný povrch. 
 
Pokud dojde ke vzniku některé z následujících situací, 
doporučujeme kontrolu zařízení servisním technikem: 
- Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti. 
- Zařízení spadlo, utrpělo náraz nebo vykazuje známky 
poškození. 
-Nepoužívejte přístroj ve vlhké místnosti a ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od vody 
- Nerozebírejte toto zařízení. Tato váha může být 
opravena pouze autorizovaným servisním střediskem 
Rossmax. Neobsahuje žádné části, které mohou být 
opraveny uživatelem. 
- Používejte váhu pouze k určenému účelu, v souladu 
s návodem k obsluze. 
- Vyčistěte váhu mírně vlhkým hadříkem, nebo 
antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

 
 
Popis ovládacích prvků 

 
❶- LCD (displej z tekutých krystalů) 
❷- Hlavní tlačítko ON/OFF, funkce TARE 
❸- Tlačítko funkce HOLD 
 
Baterie 
V přístroji je nasazena baterie. Před prvním použitím 
odstraňte ochranný izolační proužek, který zabraňuje 
vybití baterie nebo nežádoucímu spuštění váhy během 
přepravy a cesty k zákazníkovi. 
- Stiskněte dolů a zvedněte kryt prostoru baterie. 
- Vložte nebo nahraďte původní baterii, používejte 
pouze baterii CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podle 
údajů uvnitř prostoru pro baterie. U nového přístroje 
odstraňte ochranný izolační proužek. 
- Vložte zpět kryt baterie 
- Vyjměte baterii, když přístroj delší dobu nepoužíváte. 

 

 Baterii je třeba vyměnit, pokud: 
- Na displeji se objeví ikona baterie. 
- Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE se váha nezapne. 
 
Pozor 
- Baterie je nebezpečný odpad. Nevyhazujte ji společně 
s domovním odpadem, ale na příslušné místo zpětného 
odběru. 
- V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. 
Na poškození ze starých baterií se nevztahuje záruka. 
- .Používejte výhradně doporučený typ baterie. 
Vkládejte vždy jen novou baterii. 
 
 



 
 
 
 
Provedení měření 
1.Stiskem tlačítka  ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na 
displeji se zobrazí "0,000" . 
2.Opatrně položte dítě na vážící plochu. 
3.Během měření bliká na displeji symbol "HOLD", 
přestane blikat, když je měření ukončeno. 
 
Automatická funkce HOLD 
1. Tato váha má funkci "Hold" pro zvážení neklidných 
dětí. 
2. Automatická funkce HOLD stanoví a na displeji 
zobrazí přesnou hmotnost dítěte tak, aby bylo dosaženo 
přesné hodnoty. 
3. Jakmile je váha dítěte stanovena a zobrazena na 
displeji, symbol "HOLD" přestane blikat a naměřená 
hmotnost se zobrazí po dobu 20 sekund. 
4. Poté se váha automaticky vypne. 
 
Manuální funkce HOLD 
1. Je-li dítě neklidné, nebo se pohybuje energicky, nelze 
jeho hmotnost zaznamenat. 
2. Stiskněte tlačítko "HALT", symbol "HOLD" na 3 
sekundy přestane blikat, naměřená hmotnost se zobrazí 
na 20 sekund. 
 
Funkce TARE 
1. Pokud chcete pod dítě na váhu položit ručník, položte 
ho ještě před zapnutím váhy. 
2. Jestliže chcete dovažovat a nulovat, tak zapněte 
váhu. Jakmile je připravena k vážení, tak položte ručník 
na váhu a stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE .  
3. Po stisku tlačítka ON / OFF / TARE se na displeji 
zobrazí symbol „TARE“ a nulová hodnota hmotnosti. 
(pozn. Pokud odebereme ručník z váhy, zobrazí se 
záporná hodnota jeho hmotnosti) 
 4. Váhu vynulujete dalším stiskem tlačítka ON / OFF / 
TARE, symbol HOLD přestane blikat. 
 
Přepínání měřících jednotek 
Z výroby je nastavena měřící jednotka kg. V případě 
potřeby přepnout na jinou měřící veličinu nastavte 
přepínač na spodní straně přístroje (vedle krytu baterie) 
na požadovanou jednotku (kg / lb / oz). 
 
Chybová hlášení: 

 Nízké napájecí napětí baterie. Vyměňte baterii. 
 

Přetížení váhy. Hmotnost dítěte je více než 20 kg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Technická data 
Maximální zatížení 20 kg 
Minimální zatížení 100 g 
Rozlišení  5 g 
Napájení  1× baterie CR2032 / 3 V 
Provozní podmínky teplota 0 – 40 °C, relativní 

vlhkost ˂80 % RH 
 
Záruka 
Na tento přístroj se vztahuje záruka 2 roky od data 
nákupu. Záruka je platná pouze po předložení 
vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu dle 
platné legislativy potvrzující datum prodeje. Záruka se 
nevztahuje na baterii. Otevření nebo jakákoliv oprava 
nebo úprava přístroje ruší platnost záruky. Záruka se 
nevztahuje na škody způsobené nehody, mechanickým 
poškozením  nebo používáním přístroje k jinému účelu 
než je uvedeno v návodu k použití. V případě poruchy 

nebo závady se prosím obraťte na prodejce 
nebo distributora. 
 
Legislativa 

Elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s 
místními platnými předpisy, nikoliv s domácím 
odpadem. Zařízení, které již nepotřebujete, vraťte do 
sběrných nádob s elektroodpadem, do sběrných dvorů 
apod. Nepatří do popelnic s domácím směsným 
odpadem! 
 

 Používání tohoto přístroje nelze považovat jako 
náhradu za konzultaci s vašim lékařem.  
 
 
 
Distributor 
BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13 Polná 
Tel: 774 162 396, e-mail: info@boneco-cr.cz, 
www.boneco-cr.cz  
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