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Pøedpokládané použití:
Osobní váha (dále jen váha) je urèena pouze pro 
použití v domácnosti. Je urèena k vážení osob.
Váha nesmí být použita pro urèování hmotnosti v 
obchodním styku, pro výpoèet poplatku a sankcí, v 
soudnictví, v lékaøství, ve farmaceutických 
laboratoøích, k urèování cen a k dalším úèelùm 
specifikovaných v bodu 1 § 2 a naøízení vlády è. 
293/2000 Sb.
Osobní digitální váha B-5062 mìøí nejen hmotnost, ale 
i procento svaloviny,tukù,kostí,vody v tìle a 
doporuèený pøíjem kalorií.
Osobní digitální váha B-5064 mìøí hmotnost.

Bezpeènostní upozornìní:
?Pøed prvním uvedením do provozu si peèlivì pøeètìte 
celý návod k obsluze, prohlédnìte vyobrazení a návod 
uschovejte.
?Baterie umístìte dle uvedené polarity (+, - ).
?Zabraòte zkratu baterií vodivými pøedmìty (klíèe, 
šroubovák).
?Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo ve vlhkém 
prostøedí.
?Opravy smí provádìt pouze odborné opravny.
?Nepoužívejte organické tekutiny k èištìní váhy.
?S váhou neházejte ani netøepejte.
?Vyjmìte baterii z váhy pokud ji dlouhodobì 
nepoužíváte.
?Použitou baterii odevzdejte na urèených místech pro 
likvidaci baterií.
?Baterii nevhazujte do ohnì.
?Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranìní závad 
svìøte odbornému servisu.
?Nezatìžujte váhu bìhem skladování.
?Váhu nepokládejte na sníh nebo led.
?Pøístroj nemá být používán v blízkosti zdrojù tepla 
nebo být vystaven pøímému ohni. Nenechávejte váhu 
delší dobu vystavenou sluneènímu záøení.
?Osobní váha nesmí být ponoøována do vody nebo jiné 
kapaliny.
?Nepøekraèujte maximální zatížení váhy.
?Pøi pøemis�ování váhy zacházejte s pøístrojem 
vzhledem k citlivým senzorùm opatrnì. Váhu pøi 
pøemís�ování pouze zvedejte. Je zakázáno posunovat 
váhu po podlaze prudkými pohyby, kopáním atd., kdy 
se mohou poškodit pøevodová ústrojí k senzorùm. 
Takovéto poškození váhy se nebude uznávat jako 
reklamaèní závada.
?Bìhem neužívání neponechávejte na váze žádné 
pøedmìty. Váhu skladujte bez zatížení vážící desky.

Predpokladané použitie:
Osobná váha (ïalej len váha) je urèená len pre použitie 
v domácnosti. Je urèená k váženiu osôb.
Váha nesmie by� použitá na urèovanie hmotnosti v 
obchodnom styku, pre výpoèet poplatku a sankcií, v 
súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických 
laboratóriách, k urèovaniu cien a k ïalším úèelom 
špecifikovaných v bode 1 § 2 a nariadenia vlády è. 
293/2000 Zb.
Osobná digitálna váha B-5062 meria nielen hmotnos�, 
ale aj percento svaloviny, tukov, kostí, vody v tele a 
doporuèený príjem kalórií.
Osobná digitálna váha B-5064 meria hmotnos�.

Bezpeènostné upozornenia:
?Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo 
preèítajte celý návod na obsluhu, prehliadnite 
vyobrazenia a návod uschovajte.
?Batérie umiestnite pod¾a uvedenej polarity (+, - ).
?Zabráòte skratu batérií vodivými predmetmi (k¾úèe, 
skrutkovaè).
?Nepoužívajte váhu v blízkosti vody alebo vo vlhkom 
prostredí.
?Opravy môžu vykonáva� len odborné opravovne.
?Nepoužívajte organické tekutiny k èisteniu váhy.
?S váhou nehádžte ani netrepte.
?Vyberte batériu z váhy pokia¾ ju dlhodobo 
nepoužívate.
?Použitú batériu odovzdajte na urèených miestach pre 
likvidáciu batérií.
?Batérie nevhadzujte do ohòa.
?Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad 
zverte odbornému servisu.
?Neza�ažujte váhu poèas skladovania.
?Váhu neukladajte na sneh alebo ¾ad.
?Prístroj nemá by� používaný v blízkosti zdrojov tepla 
alebo by� vystavený priamemu ohòu. Nenechávajte 
váhu dlhšiu dobu vystavenú slneènému žiareniu.
?Osobná váha nesmie by� ponáraná do vody alebo inej 
kvapaliny.
?Neprekraèujte maximálne za�aženie váhy.
?Pri premiestòovaní váhy zachádzajte s prístrojom 
vzh¾adom k citlivým senzorom opatrne. Váhu pri 
premiestòovaní len zdvíhajte. Je zakázané posúva� 
váhu po podlahe prudkými pohybmi, kopaním atï., kde 
sa môže poškodi� prevodové ústrojenstvo k senzorom. 
Takéto poškodenie váhy sa nebude uznáva� ako 
reklamaèná závada.
?Poèas nepoužívania nenechávajte na váhe žiadne 
predmety. Váhu skladujte bez za�aženia vážiacej 
dosky.
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POZOR:
Deska je kluzká, když je mokrá!

Osobní digitální váha B-5062:
Nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor anebo jiný 
lékaøský elektronický pøístroj, jehož èinnost by mohl 
ovlivnit elektrický proud.
Váha zjiš�uje rozdìlení tìlesné hmotnosti v procentech 
na tìlesný tuk a obsah vody v tìle, a to pomocí 
nepatrného elektrického proudu, který není pro 
uživatele nebezpeèný.
Použití není doporuèeno pro dìti do deseti let, pro 
profesionální sportovce, tìhotné ženy, osoby s 
dialýzou a osoby s otoky nohou.
Urèité kolísání údajù tìlesné váhy a tuku na displeji je 
normální.
Mìøení provádìjte vždy naboso s èistými nohami.
Dehydratace a tìžká jídla zpùsobují odchylky v mìøení.

Dobré rady:
Vždy važte na váze umístìné na pevném povrchu 
podlahy, ne na koberci.
Vždy používejte kvalitní baterii a ujistìte se, že není 
vybitá nebo poškozená už pøed použitím.
Pro smìrodatné údaje je vhodné používat pøístroj ve 
stejnou denní dobu nejlépe v podveèer pøed jídlem.

Uvedení do provozu:
Vyjmìte váhu z krabice.
Zkontrolujte, zda není poškozena pøepravou.
Otevøete kryt na spodní stranì váhy a vložte bateriy 
typu (nebo odstraòte ochrannou folii):
B-5062 Osobní digitální váha s mìøením tìlesného 
tuku a vody v tìle: 1x 9V
B-5064 Osobní digitální váha: 1x Cr2032

B-5062 Osobní digitální váha s mìøením tìlesného 
tuku a vody v tìle:
Použití pøístroje:
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POZOR:
Doska je klzká, keï je mokrá!

Osobná digitálna váha B-5062:
Nepoužívajte, pokia¾ máte kardiostimulátor alebo iný 
lekársky elektronický prístroj, ktorého èinnos� by mohla
ovplyvni� elektrický prúd.
Váha zis�uje rozdelenie telesnej hmotnosti v 
percentách na telesný tuk a obsah vody v tele, a to 
pomocou nepatrného elektrického prúdu, ktorý nie je 
pre užívate¾a nebezpeèný.
Použitie nie je doporuèené pre deti do desa� rokov, pre 
profesionálnych športovcov, tehotné ženy, osoby s 
dialýzou a osoby s opuchmi nôh.
Urèité kolísanie údajov telesnej váhy a tuku na displeji 
je normálne.
Meranie vykonajte vždy naboso s èistými nohami.
Dehydratácia a �ažké jedlá spôsobujú odchýlky v 
meraní.

Dobré rady:
Vždy sa vážte na váhe umiestnenej na pevnom 
povrchu podlahy, nie na koberci.
Vždy používajte kvalitnú batériu a uistite sa, že nie je 
vybitá alebo poškodená už pred použitím.
Pre smerodajné údaje je vhodné používa� prístroj v 
rovnakú dennú dobu najlepšie v podveèer pred jedlom.

Uvedenie do prevádzky:
Vyberte váhu z krabice.
Skontrolujte, èi nie je poškodená prepravou.
Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte batériu 
typu (alebo odstráòte ochrannú fóliu):
B-5062 Osobná digitálna váha s meraním telesného 
tuku a vody v tele: 1x 9V
B-5064 Osobná digitálna váha: 1x Cr2032

B-5062 Osobná digitálna váha s meraním 
telesného tuku a vody v tele:
Použitie prístroja:

1. Zvolte si na spodní stranì váhy 
pøíslušným tlaèítkem jednotku pro 
vážení. Na výbìr máte mezi: „kg“, 
„lb“ nebo „st/lb“.
Volbu váhových jednotek proveïte, 
když je váha vypnutá. Stisknìte 
tlaèítko poprvé a na displeji vpravo 
se objeví aktuální zvolená jednotka 
(napø. kg), chcete-li to zmìnit, 
stisknìte tlaèítko podruhé a 
jednotky se pøepnou na „lb“,

1. Zvo¾te si na spodnej strane váhy 
príslušným tlaèidlom jednotku na 
váženie. Na výber máte medzi: „kg“, 
„lb“ alebo „st/lb“.
Vo ¾ b u  v á h o v ý c h  j e d n o t i e k  
vykonajte, keï je váha vypnutá. 
Stlaète tlaèidlo prvýkrát a na displeji 
vpravo sa objaví aktuálna zvolená 
jednotka (napr. kg), ak to chcete 
zmeni�, stlaète tlaèidlo druhýkrát a 
jednotky sa prepnú na „lb“, ak



stisknete-li tlaèítko ještì jednou „lb“ se zmìní na st/lb. 
Dalším stiskem tlaèítka se jednotky opìt zmìní na „kg“.
POZNÁMKA:
Máte-li nastaveny jednotky vážení „kg“ - délkové 
jednotky jsou automaticky zvoleny „cm“.
Máte-li nastaveny jednotky vážení „lb nebo lb/st“ - 
délkové jednotky jsou automaticky zvoleny „ft/in“ (stopy 
– palce).
2. Umístìte váhu na tvrdý a rovný povrch.

Popis displeje:

5 – kalorie
6 – zvolené jednotky váhy
7 - vìk
8 – procenta kostí 
9 – procenta vody
10 – délkové jednotky (cm/palce/stopy)
11 – procenta tìlesného tuku

Použití pøístroje:
Zadání osobních údajù:
Jestliže chcete mìøit podíl tìlesné svaloviny, tuku,kostí, 
vody a kalorie, tak je nejprve nutné uložit do váhy 
základní vstupní informace - pohlaví, výšku a vìk.
Váha mùže uložit data až 12 osob (vèetnì pohlaví, 
výšky, vìku).
Pøednastaveny jsou následující parametry:
Následující parametry mohou být uloženy v tomto 

rozmezí:

stlaèíte tlaèidlo ešte raz „lb“ sa zmení na st/lb. Ïalším 
stlaèením tlaèidla sa jednotky opä� zmenia na „kg“.
POZNÁMKA:
Ak máte nastavené jednotky váženia „kg“ - dåžkové 
jednotky sú automaticky zvolené „cm“.
Ak máte nastavené jednotky váženia „lb alebo lb/st“ - 
dåžkové jednotky sú automaticky zvolené „ft/in“ (stopy – 
palce).
2. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch.

Popis displeja:

5 – kalórie
6 – zvolené jednotky váhy
7 - vek
8 – percentá kostí 
9 – percentá vody
10 – dåžkové jednotky (cm/palce/stopy)
11 – percentá telesného tuku

Použitie prístroja:
Zadanie osobných údajov:
Ak chcete mera� podiel telesnej svaloviny, tuku, kostí, 
vody a kalórie, tak je najskôr nutné uloži� do váhy 
základné vstupné informácie - pohlavie, výšku a vek.
Váha môže uloži� dáta až 12 osôb (vrátane pohlavia, 
výšky, veku).

Prednastavené sú nasledujúce parametre:

Nasledujúce parametre môžu by� uložené v tomto 
rozmedzí:
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1 – kód uživatele 
v pamìti
2 – procenta 
svaloviny
3 – symbol 
pohlaví muž/žena
4 – diagram 
tìlesného tuku

1 – kód užívate¾a v 
pamäti
2 – percentá 
svaloviny
3 – symbol 
pohlavia muž/žena
4 – diagram 
telesného tuku

 pohlaví/pohlavie výška vìk/vek

muž 165cm/5´05,0´´ 25



Stisknìte tlaèítko ON/SET pro uvedení váhy do 
provozu.
Èíslo urèující pozici v pamìti (poøadové èíslo uživatele) 
bliká, šipkami nahoru nebo dolù vyberte Vámi 
požadovanou pozici a potvrïte tlaèítkem ON/SET.
V levém dolním rohu bliká symbol urèující pohlaví, 
šipkami nahoru nebo dolù vyberte vámi požadovanou 
volbu. Potvrïte tlaèítkem ON/SET.
Nyní bliká èíslice zobrazující výšku osoby. Navolte Vaši 
hodnotu a potvrïte opìt tlaèítkem ON/SET.
Dalším krokem je nastavení vìku. Navolte Vaši 
hodnotu.
Máte-li nastavenu i tuto hodnotu, stisknìte tlaèítko 
START nebo proveïte lehké zatížení váhy.
Na displeji se ukáže poslední namìøený záznam (v 
pøípadì, že se jedná o první použití na displeji se ukáží 
hodnoty 0,0).
Váha se automaticky vypne po uplynutí cca. 8 sekund a 
Vámi nastavené parametry se uložily do pamìti váhy.

POZNÁMKA:
Bìhem procesu nastavování parametrù mùžete 
kdykoliv váhu zatížit dùsledkem èehož dojde k 
vynulování údajù.
Pøejete-li si nastavit parametry pro více osob za sebou, 
stisknìte na konci procesu nastavování místo tlaèítka 
START tlaèítko ON/SET a pokraèujte v nastavování 
parametrù pro další osobu.

Vážení a mìøení tìlesného tuku a vody v tìle:
Stisknìte tlaèítko ON/SET pro uvedení váhy do 
provozu.
Na displeji se objeví záznam z posledního mìøení, v 
pøípadì prvního mìøení se objeví pøednastavené 
hodnoty (pozice-1, výška 165cm, vìk 25let, pohlaví 
muž).
Šipkami nahoru a dolù vyberte Vámi zvolenou pozici v 
pamìti a potvrïte tlaèítkem START.
Na displeji se zobrazí poslední námìøený údaj 
zaznamenaný pod touto pozicí. V pøípadì, že se jedná 
o první mìøení, displej bude bez záznamu.
Èekejte dokud se na displeji nezobrazí 0,0.

Stlaète tlaèidlo ON/SET pre uvedenie váhy do 
prevádzky.
Èíslo urèujúce pozíciu v pamäti (poradové èíslo 
užívate¾a) bliká, šípkami nahor alebo dolu vyberte Vami 
požadovanú pozíciu a potvrïte tlaèidlom ON/SET.
V ¾avom dolnom rohu bliká symbol urèujúci pohlavie, 
šípkami nahor alebo dolu vyberte vami požadovanú 
vo¾bu. Potvrïte tlaèidlom ON/SET.
Teraz bliká èíslica zobrazujúca výšku osoby. Navo¾te 
Vašu hodnotu a potvrïte opä� tlaèidlom ON/SET.
Ïalším krokom je nastavenie veku. Navo¾te Vašu 
hodnotu.
Ak máte nastavenú i túto hodnotu, stlaète tlaèidlo 
START alebo vykonajte ¾ahké za�aženie váhy.
Na displeji sa ukáže posledný nameraný záznam (v 
prípade, že sa jedná o prvé použitie na displeji sa ukážu 
hodnoty 0,0).
Váha sa automaticky vypne po uplynutí cca. 8 sekúnd a 
Vami nastavené parametre sa uložili do pamäti váhy.

POZNÁMKA:
Poèas procesu nastavovania parametrov môžete 
kedyko¾vek váhu za�aži� dôsledkom èoho dôjde k 
vynulovaniu údajov.
Ak si prajete nastavi� parametre pre viac osôb za 
sebou, stlaète na konci procesu nastavovania miesto 
tlaèidla START tlaèidlo ON/SET a pokraèujte v 
nastavovaní parametrov pre ïalšiu osobu.

Váženie a meranie telesného tuku a vody v tele:
Stlaète tlaèidlo ON/SET pre uvedenie váhy do 
prevádzky.
Na displeji sa objaví záznam z posledného merania, v 
prípade prvého merania sa objavia prednastavené 
hodnoty (pozícia-1, výška 165cm, vek 25rokov, 
pohlavie muž).
Šípkami nahor a dolu vyberte Vami zvolenú pozíciu v 
pamäti a potvrïte tlaèidlom START.
Na displeji sa zobrazí posledný nameraný údaj 
zaznamenaný pod touto pozíciou. V prípade, že sa 
jedná o prvé meranie, displej bude bez záznamu.
Èakajte dokia¾ sa na displeji nezobrazí 0,0.
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pozice v pamìti
pozícia v pamäte

pohlaví: výška vìk
vek

1-12 muž/žena 100 - 250cm
3´03,5´´ - 8´02,5´´

10-100



Postavte se na váhu (pravá noha na pravý nerezový 
pásek, levá noha na levý nerezový pásek) a zùstaòte 
chvíli v klidu stát.
Váha ukáže Vaši váhu, dále namìøený tìlesný tuk a 
procento vody v tìle, procento kostí a kalorie.
Namìøené hodnoty 3x zablikají, uloží se do pamìti a 
následnì se zobrazí pøi pøístím spuštìní u dané pozice 
(uživateli) v pamìti. Hodnoty si pro pøehled zapisujte do 
tabulky na papír.
Váha se automaticky vypne.

POZNÁMKA:
Zmìøené hodnoty svaloviny, kostí, vody, tukù, kalorií 
mají informativní charakter a nemohou nahradit 
lékaøské vyšetøení.  
Zmìøené parametry se nemohou nijak sèítat, protože 
se jedná o hodnotu vztaženou na celé tìlo.( Voda v tìle 
je obsažena ve všech èástech, tedy i ve svalech, 
tucích, kostech, krvi, atd. Proto souèet hodnot tìlesné 
vody,kostí,tukù a svaloviny nemùže vycházet 100%).

Pouze vážení:
Postavte se na váhu, po chvíli Vám ukáže namìøenou 
hmotnost, pøípadnì mùžete váhu zapnout nejprve 
lehkým sešlápnutím vážící desky a až poté se na ni 
postavit.
Namìøený údaj zabliká a je „uzamèen“.

Za sebou jdoucí následné vážení:
a)
Stane-l i  se namìøená hodnota na displej i  
„uzamèenou“, je možné pokraèovat v následném 
vážení s novou vyšší zátìží.
Tato funkce má napøíklad využití, chcete-li zvážit váhu 
napø. malého dítìte.
Nejprve zvážíte sebe – na displeji se zobrazí Vaše 
hmotnost.
Následnì uchopte dítì do náruèe a zvažte se spoleènì 
s ním.
Na displeji se zobrazí vaše spoleèná hmotnost. 
Jednoduchým odeètem získáte váhu dítìte.
Podmínkou takového vážení je nesestupovat s vážicí 
desky.
Pøírustek hmotnosti musí být vyšší než 2kg.

b)
Nebo vážící desku lehce sešlápnìte, èímž dojde k 
vynulování displeje a vážit se mùže další osoba.

Postavte sa na váhu (pravá noha na pravý nerezový 
pásik, ¾avá noha na ¾avý nerezový pásik) a zostaòte 
chví¾u v k¾ude stá�.
Váha ukáže Vašu váhu, ïalej nameraný telesný tuk a 
percento vody v tele, percento kostí a kalórie.
Namerané hodnoty 3x zablikajú, uložia sa do pamäti a 
následne sa zobrazia pri nasledovnom spustení u 
danej pozície (užívate¾ovi) v pamäti. Hodnoty si kvôli 
preh¾adu zapisujte do tabu¾ky na papier.
Váha sa automaticky vypne.

POZNÁMKA:
Zmerané hodnoty svaloviny, kostí, vody, tukov, kalórií 
majú informatívny charakter a nemôžu nahradi� 
lekárske vyšetrenie.  
Zmerané parametre sa nemôžu nijako sèíta�, pretože 
sa jedná o hodnotu vz�ahujúcu sa na celé telo.( Voda v 
tele je obsiahnutá vo všetkých èastiach, takže aj vo 
svaloch, tukoch, kostiach, krvi, atï. Preto súèet hodnôt 
telesnej vody, kostí, tukov a svaloviny nemôže 
vychádza� 100%).

Len váženie:
Postavte sa na váhu, po chvíli Vám ukáže nameranú 
hmotnos�, prípadne môžete váhu zapnú� najskôr 
¾ahkým zošliapnutím vážiacej dosky a až potom sa na 
òu postavi�.
Nameraný údaj zabliká a je „uzamknutý“.

Za sebou nasledujúce váženia:
a)
Ak sa stane nameraná hodnota na displeji 
„uzamknutou“, je možné pokraèova� v následnom 
vážení s novou vyššou zá�ažou.
Táto funkcia má napríklad využitie, ak chcete odváži� 
váhu napr. malého die�a�a.
Najskôr odvážite seba – na displeji sa zobrazí Vaša 
hmotnos�.
Následne  uchopte die�a do náruèe a odvážte sa spolu 
s ním.
Na displeji sa zobrazí vaša spoloèná hmotnos�. 
Jednoduchým odpoètom získate váhu die�a�a.
Podmienkou takého váženia je nezostupova� s 
vážiacej dosky.
Prírastok hmotnosti musí by� vyšší než 2kg.

b)
Alebo vážiacu dosku ¾ahko zošliapnite, èím dôjde k 
vynulovaniu displeja a váži� sa môže ïalšia osoba.

-7-



Tabulka namìøených hodnot:

Na displeji se mùže objevit:
„Lo“ - vymìòte baterii, tato je vybitá
„Err“ – váha je pøetížena
„Err-l“ – pøíliš nízké zastoupení tìlesného tuku
„Err-h“ - pøíliš vysoké zastoupení tìlesného tuku
„C“ - objevila se chyba, prosím opakujte mìøení

Tabu¾ka nameraných hodnôt:

Na displeji sa môže objavi�:
„Lo“ - vymeòte batériu, táto je vybitá
„Err“ – váha je pre�ažená
„Err-l“ – príliš nízke zastúpenie telesného tuku
„Err-h“ - príliš vysoké zastúpenie telesného tuku
„C“ - objavila sa chyba, prosím opakujte meranie
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Vìk
Vek

Tìlesný tuk
(ženy)

Telesný tuk
(ženy)

Voda
(ženy)
Voda
(ženy)

Tìlesný tuk
(muži)

Telesný tuk
(muži)

Voda
(muži)
Voda
(muži)

Stav
Stav

Indikace na 
displeji

Indikácia na 
displeji

<30
=30

4,0-16,0% 66,0-57,8% 4,0-11,0% 66,0-61,2% Pøílišná 
podváha
Prílišná 
podváha

lllli

16,1-20,5% 57,7-54,7% 11,1-15,5% 61,1-58,1% Podváha llll lllli

20,6-25,0% 54,6-51,6% 15,6-20,0% 58,0-55,0% Ideální stav
Ideálny stav

llll llll lllli

25,1-30,5% 51,5-47,8% 20,1-24,5% 54,9-51,9% Nadváha llll llll llll lllli

30,6-60,0% 47,7-27,5% 24,6-60,0% 51,8-27,5% Obezita llll llll llll llll lllli

4,0-20,0% 66,0-55,0% 4,0-15,0% 66,0-58,4% Pøílišná 
podváha
Prílišná 
podváha

lllli

20,1-25,0% 54,9-51,6% 15,1-19,5% 58,3-55,3% Podváha llll lllli

25,1-30,0% 51,5-48,1% 19,6-24,0% 55,2-52,3% Ideální stav
Ideálny stav

llll llll lllli

30,1-35,0% 48,0-44,7% 24,1-28,5% 52,2-49,2% Nadváha llll llll llll lllli

35,1-60,0% 44,6-27,5% 28,6-60,0% 49,1-27,5% Obezita llll llll llll llll lllli

>30



B-5064 Osobní digitální váha

Použití pøístroje:
1. Zvolte si na boèní stranì váhy pøíslušným tlaèítkem 
jednotku pro vážení. Na výbìr máte mezi: „kg“ a  „lb“.
2. Umístìte váhu na tvrdý a rovný povrch.
3. Uvedení váhy do provozu je možné provést 2 
zpùsoby:
A. Postavte se na váhu a dojde k jejímu automatickému 
zapnutí a mìøení.
B. Pro zapnutí krátce sešlápnìte desku váhy.
POZNÁMKA:
Používáte-li váhu poprvé nebo po delší dobì, zapínejte 
váhu zpsobem „B“, budete-li ji zapínat zpùsobem „A“ – 
na displeji se objeví symbol „C“ a v takovém pøípadì 
postupujte dle zpùsobu „B“.

4. VYÈKEJTE dokud se nezobrazí na displeji „0,0“. 
Poté si stoupnìte na váhu.
POZNÁMKA:
Stoupnete-li na váhu døíve než se na displeji objeví 
„0,0“ – na displeji se objeví „Err“. V takovém pøípadì 
sestupte, vyèkejte dokud nedojde k automatickému 
vypnutí váhy a celý proces opakujte od zaèátku.
5. V klidu zùstaòte stát dokud se nezobrazí Vaše 
namìøená váha.
6. Vážení mùžete zopakovat – sestupte a pøi zobrazení 
„0,0“ opìt stoupnìte na pøístroj nebo vážící desku 
lehce sešlápnìte, èímž dojde k vynulování displeje.

7. Po sestoupení z váhy dojde k jejímu automatickému 
vypnutí (cca. za 6 sekund).

Na displeji se mùže objevit:
„Err“ – váha je pøetížena
„Lo“ - vymìòte baterii, tato je vybitá
„C“ – objevila se chyba, prosím opakujte mìøení

Èištìní:
Èistìte váhu mìkkým suchým hadøíkem.
Nepoužívejte organická rozpouštìdla!
Neponoøujte váhu do vody ani ji nevkládejte do myèky 
nádobí.

B-5064 Osobná digitálna váha

Použitie prístroja:
1. Zvo¾te si na boènej strane váhy príslušným tlaèidlom 
jednotku na váženie. Na výber máte medzi: „kg“ a  „lb“.
2. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch.
3. Uvedenie váhy do prevádzky je možné vykona� 2 
spôsobmi:
A. Postavte sa na váhu a dôjde k jej automatickému 
zapnutiu a meraniu.
B. Pre zapnutie krátko zošliapnite dosku váhy.
POZNÁMKA:
Ak používate váhu prvýkrát alebo ste ju dlhšiu dobu 
nepoužívali, zapínajte váhu spôsobom „B“, ak ju 
budete zapína� spôsobom „A“ – na displeji sa objaví 
symbol „C“ a v takom prípade postupujte pod¾a 
spôsobu „B“.
4. VYÈKAJTE pokým sa nezobrazí na displeji „0,0“. 
Potom si zastaòte na váhu.
POZNÁMKA:
Ak si zastanete na váhu skôr než sa na displeji objaví 
„0,0“ – na displeji sa objaví „Err“. V takom prípade 
zostúpte, vyèkajte pokým nedôjde k automatickému 
vypnutiu váhy a celý proces opakujte od zaèiatku.
5. V k¾ude zostaòte stá� pokým sa nezobrazí Vaša 
nameraná váha.
6. Váženie môžete zopakova� – zostúpte a pri 
zobrazení „0,0“ sa opä� postavte na prístroj alebo 
vážiacu dosku ¾ahko zošliapnite, èím dôjde k 
vynulovaniu displeja.
7. Po zostúpení z váhy dôjde k jej automatickému 
vypnutiu (cca. za 6 sekúnd).

Na displeji sa môže objavi�:
„Err“ – váha je pre�ažená
„Lo“ - vymeòte batériu, táto je vybitá
„C“ – objavila sa chyba, prosím opakujte meranie

Èistenie:
Èistite váhu mäkkým suchým obrúskom.
Nepoužívajte organické rozpúš�adlá!
Nevnárajte váhu do vody ani ju nevkladajte do 
umývaèky riadu.
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Odstranìní potíží pøi provozu:
Zkontrolujte, zda jsou baterie správnì vloženy podle 
uvedené polarity (+, -).
Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou vážící jednotku.
Zkontrolujte, aby váha byla na rovném povrchu.

Dùležité upozornìní:
Pøípadné odchylky od zvyklostí spotøebitelù nejsou v 
žádném pøípadì závadou spotøebièe.

Technické zmìny:
Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn na 
výrobku konaných za úèelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:
B-5062 Osobní digitální váha s mìøením tìlesného 
tuku a vody v tìle
Maximální zatížení:                                   220kg/440lb
Povolená odchylka:                                           ± 0,7kg
Minimální zatížení:                                                  5kg
Vìkové rozpìtí:                                     od 10 do 100 let
Výškové rozpìtí:                                 od 100 do 250cm
Rozpìtí k mìøení tìlesného tuku v tìle:     4,0 až 60,0%
Rozpìtí k mìøení vody v tìle:                   27,5 až 66,0%
Citlivost váhy:                                              0,1kg/0,2lb
Rozpìtí k mìøení zastoupení svalové hmoty: 20,0 až                                
56,0%
Rozpìtí k zastoupení kostí:                           2,0-20,0%
Kapacita pamìti:                                               12osob
Napájení:                                                  1x 9V baterie

B-5064 Osobní digitální váha
Maximální zatížení:                                   200kg/440lb
Povolená odchylka:                                           ± 0,7kg
Minimální zatížení:                                                  5kg
Citlivost váhy:                                              0,1kg/0,2lb
Napájení:                                       1x  CR 2032 baterie

Likvidace pøístroje:
Vážený spotøebiteli, pokud výrobek jednoho dne 
doslouží, je tøeba ho ekologicky zlikvidovat aby 
nezatìžoval životní prostøedí. Tuto problematiku øeší 
zákon 185/2001 v platném znìní. Pøi likvidaci výrobku 
budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, 
papír atd.) oddìleny a znovu použity pro prùmyslové 
úèely. Rovnìž je zamezeno, aby se do pøírody dostaly 
pøípadné škodlivé látky. Koneènou likvidaci a recyklaci 
hradí výrobce spotøebièe a provádí ji povìøená 
organizace.

Odstránenie potiaží pri prevádzke:
Skontrolujte, èi sú batérie správne vložené pod¾a 
uvedenej polarity (+, -).
Skontrolujte, èi ste zvolili správnu vážiacu jednotku.
Skontrolujte, aby váha bola na rovnom povrchu.

Dôležité upozornenia:
Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebite¾a nie sú v 
žiadnom prípade závadou spotrebièa.

Technické zmeny:
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na 
výrobku konaných za úèelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:
B-5062 Osobná digitálna váha s meraním 
telesného tuku a vody v tele
Maximálne za�aženie:                               220kg/440lb
Povolená odchýlka:                                           ± 0,7kg
Minimálne za�aženie:                                              5kg
Vekové rozpätie:                                   od 10 do 100 let
Výškové rozpätie:                               od 100 do 250cm
Rozpätie k meraniu telesného tuku v tele:  4,0 až 60,0%
Rozpätie k meraniu vody v tele:               27,5 až 66,0%
Citlivos� váhy:                                              0,1kg/0,2lb
Rozpätie k meraniu zastúpenia svalovej hmoty: 20,0 až 
56,0%
Rozpätie k zastúpeniu kostí:                         2,0-20,0%
Kapacita pamäti:                                               12osôb
Napájanie:                                                1x 9V batérie

B-5064 Osobná digitálna váha
Maximálne za�aženie:                               200kg/440lb
Povolená odchýlka:                                           ± 0,7kg
Minimálne za�aženie:                                              5kg
Citlivos� váhy:                                              0,1kg/0,2lb
Napájanie:                                     1x  CR 2032 batérie

Likvidácia prístroja:
Vážený spotrebite¾, pokia¾ výrobok jedného dòa 
doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidova�, aby 
neza�ažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši 
zákon pod¾a §55 vyhlášky MŽP SR è.208/2005 Z. z. o 
nakladaní s elektro spotrebièmi a elektro odpadom v 
platnom znení. Pri l ikvidácii výrobku budú 
recyklovate¾né materiály (kovy, sklo, plasty, papier 
atï.) oddelené a znovu použité pre priemyslové úèely. 
Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali 
prípadné škodlivé látky. Koneènú likvidáciu a 
recykláciu hradí výrobca spotrebièa a vykonáva ju 
poverená organizácia.
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Jedinou, ale dùležitou povinností spotøebitele je 
odevzdat výrobek na jednom z tìchto míst:
? v prodejnì, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
?v ostatních místech "zpìtného odbìru" blíže 
definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném pøípadì vyhozen do 
komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné 
pøírody!

Likvidace obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový 
nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) 
Obalový materiál odevzdejte ve sbìrném dvoøe nebo 
uložte na místo urèené obcí pro sbìr tøídìného odpadu. 
Tímto místem jsou vìtšinou sbìrné zvony a kontejnery. 
Odpad tøiïte takto:
Krabice a papírové proložky - tøídìný sbìr papíru
Plastový sáèek - tøídìný sbìr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sbìrného dvora.

Servisní zajištìní:
Isolit-Bravo spol. s r. o.
Jablonské nábøeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajiš�uje též sí� smluvních servisù výrobce. 
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. 
èíslo nebo ho najdete v seznamu zveøejnìném a 
aktualizovaném na internetové stránce
www.isolit-bravo.cz.

Jedinou, ale dôležitou povinnos�ou spotrebite¾a je 
odovzda� výrobok na jednom z týchto miest:
? v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
?v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie 
definovaných obcou alebo výrobcom.
Výrobok nesmie by� v žiadnom prípade vyhodený do 
komunálneho odpadu (koša) alebo do vo¾nej prírody!

Likvidácia obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký 
nesmie by� uložený do komunálneho odpadu (koša). 
Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo 
uložte na miesto urèené obcou pre zber triedeného 
odpadu. Takýmto miestom sú väèšinou zberné zvony a 
kontajnery. Odpad trieïte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papieru
Plastový sáèok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zabezpeèenie:
Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o.
Hviezdoslavova 48
010 67, Žilina
tel.: 041/ 500 66 82, e-mail: info@bravospotrebice.sk
Opravu zabezpeèuje tiež sie� zmluvných servisov 
výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom 
tel. èísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a 
a k t u a l i z o v a n o m  n a  i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  
www.bravospotrebice.sk.
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Obecné podmínky záruky

Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a 
funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být 
dùvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou urèeny pro 
domácí použití. Pøi používání jiným zpùsobem nebo 
používáním v rozporu s návodem nebude reklamace 
uznána za oprávnìnou. Pro profesionální použití jsou 
urèeny výrobky special izovaných výrobcù. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat 
pùvodní obaly k výrobku pro pøípadný transport tak, 
aby se pøedešlo zpùsobení škody na výrobku. Takto 
zpùsobená škoda nemùže být uznána jako oprávnìný 
dùvod reklamace.
Záruèní doba na tento výrobek je 24 mìsícù od data 
zakoupení výrobku. Práva odpovìdnosti za vady lze 
uplatòovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 
Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob 
urèených k opravì výrobkù (autorizovaných servisù) 
po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. 
Kupující je povinen pøi reklamaci pøiložit k výrobku 
doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy 
záruèní list nebo prodejní doklad, uvést dùvod 
reklamace, vadu popsat  a sdìlit, jaký zpùsob vyøízení 
reklamace požaduje. 

Záruka se nevztahuje na opotøebení vìci (výrobku) 
zpùsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 
Obèanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na 
závady výrobku, zpùsobené jiným, než obvyklým 
používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto 
smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje 
zejména, pokud výrobek:
?Je používán pouze k úèelu, ke kterému je urèen a 
který je popsán v pøiloženém návodu k použití. Pouze 
návod v èeském jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, 
spol. s r.o. je pro spotøebitele závazný.
?Je používán a správnì udržován podle tohoto 
návodu, používán šetrnì, pozornì a nepøetìžován.
?Je používán v èistém, bezprašném a nezakouøeném 
prostøedí, je chránìn pouzdrem nebo krytkou, pokud je 
pøiložena. Výrobek je urèen výhradnì pro jiný úèel než 
pro podnikání s tímto výrobkem.
?Je používán za pokojové teploty, dostateèného 
vìtrání a s nezakrytými vìtracími otvory.
?Nebyl vystaven nepøíznivému vnìjšímu vlivu, napø. 
sluneènímu a jinému záøení èi elektromagnetickému 
poli, vniknutí tekutiny, vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, 
pøepìtí nebo zkratu na vstupech èi výstupech,

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké èinnosti a 
funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok 
nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže by� 
dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú urèené pre 
domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo 
pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia 
uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú 
urèené výrobky špecializovaných výrobcov. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruènej lehoty uchova� 
pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby 
sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto 
spôsobená škoda nemôže by� uznaná ako oprávnený 
dôvod reklamácie.
Záruèná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za 
vady je možné uplatòova� u predajcu, u ktorého bol 
výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné 
uplatni� taktiež u osôb urèených k oprave výrobku 
(autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní 
o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej 
reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priloži� k 
výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, 
teda záruèný list alebo predajný doklad, uvies� dôvod 
reklamácie, vadu popísa� a napísa�, aký spôsob 
vybavenia reklamácie požaduje.

Záruka sa nevz�ahuje na opotrebenie veci 
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním 
(§619, odst. 2 Obèianského zákoníka). Za obvyklé 
používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. považuje hlavne, pokia¾ výrobok:
?Je používaný iba k úèelu, ku ktorému je urèený a ktorý 
je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod 
v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. je pre spotrebite¾a záväzný.
?Je používaný a správne udržovaný pod¾a tohto 
návodu, používaný šetrne, pozorne a nepre�ažovaný.
?Je používaný v èistom, bezprašnom nezadymenom 
prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokia¾ 
je priložená. Výrobok je urèený výhradne pre iný úèel 
než pre podnikanie s týmto výrobkom.
?Je používaný za izbovej teploty, dostatoèného 
vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
?Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, 
napr. slneènému alebo inému žiareniu, èi 
elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu
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napìtí vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì 
blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí
a nevhodnému vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, pøepìtí 
nebo zkratu na vstupech èi výstupech, napìtí 
vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì blesku), 
chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí a 
nevhodné polaritì tohoto napìtí, vlivu chemických 
procesù napø. použitých napájecích èlánkù apod.
?Nebyl udržován a èištìn nevhodnými zpùsoby nebo 
nesprávnì použitými èistícími prostøedky (napø. 
chemický a mechanický vliv).
?Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, 
zmìny konstrukce nebo adaptace ke zmìnì nebo 
rozšíøení funkcí výrobku oproti zakoupenému 
provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, 
než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
?J e  p o u ž í v á n  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotøebovaným pøíslušenstvím a je mu pravidelnì 
vymìòováno pøíslušenství, podléhající rychlejšímu 
opotøebení (napø. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s 
r.o. nenese odpovìdnost za nesprávný chod a 
pøípadné vady výrobku vzniklé vlivem použitého 
pøíslušenství a náplní jiných výrobcù, stejnì jako 
použ i t ím poškozeného ,opo t øebovaného  a  
zneèistìného pøíslušenství a náplní.
?Není mechanicky, tepelnì nebo chemicky poškozen; 
nemìl sejmutý ochranný kryt, nemá odstranìny nebo 
smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není 
poškozen otøesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), 
zlomením nebo pøetržením kabelu, konektoru, 
spínaèe, krytu èi jiné èásti, vèetnì poškození v prùbìhu 
pøepravy od okamžiku zakoupení a pøedání výrobku ze 
strany prodávajícího.
?Je používán v souladu se zákony, technickými 
normami a bezpeènostními pøedpisy platnými v Èeské 
republice, a též na vstupy výrobku je pøipojeno napìtí 
odpovídající tìmto normám a charakteru výrobku.
?Je používán s intenzitou a v prostøedí odpovídajícím 
provozu v domácnosti.
?Je používán a èištìn vodou prùmìrné tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno 
zejména:
?Opotøebení výrobku nebo èástí výrobku zpùsobené 
obvyklým používáním výrobku nebo èásti výrobku 
(napø. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, 
otupení nožù, frézek a struhadel).
?Rozpor zpùsobený jiným než obvyklým používáním 
výrobku.
?Zmìna barvy topných ploch nebo montážního a

predmetu, pre�aženej sieti, pre�aženiu alebo skratu na 
vstupoch èi výstupoch, napätiu vzniknutému pri 
elektrostatickom výboji (vèítane blesku), chybnému 
napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej 
polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov 
napr. použitých napájacích èlánkov a pod.
?Nebol udržovaný a bol èistený nevhodnými 
spôsobmialebo nesprávne použitými èistiacimi 
prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv).
?Neboli kýmko¾vek prevedené úpravy, modifikácie, 
zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo 
rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede 
niu alebo pre možnos� jeho prevádzky v inej zemi, než 
pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
?J e  p o u ž í v a n ý  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne 
menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu 
opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. nenesie odpovednos� za nesprávny chod a 
prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého 
príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako 
použi t ím poškodeného, opotrebovaného a 
zneèisteného príslušenstva a náplní.
?Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky 
poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá 
odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a 
skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, 
teku t inou  ( i  z  ba te r ie ) ,  z lomením a lebo  
pretrhnutímkáblov, konektoru, spánaèa, krytu èi inej 
èasti, vèetne poškodenia v priebehu prepravy od 
okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany 
predávajúceho.
?Je používaný v súlade so zákonom, technickými 
normami a bezpeènostnými predpismi platnými v 
Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je 
pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a 
charakteru výrobku.
?Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce 
prevádzke v domácnosti.
?Je používaný a èistený vodou priemernej tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 
Obèianského zákoníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, 
s.r.o. považované:
?Opotrebenie výrobku alebo èasti výrobku spôsobené 
obvyklýmpoužívaním výrobku alebo èasti výrobku 
(napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, 
otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
?Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním 
výrobku.
?Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a
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izolaèního materiálu v okolí topných ploch, pøilepení 
materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
?Zmìny funkce a vzhledu zpùsobené usazeninami a 
vodním kamenem.
?Poškození sklenìných a keramických èástí 
výrobku,frézek, planžet, støihacích a øezacích nožù.
?Ukonèení životnosti nìkterých èástí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklù respektive 6 
mìsícù, hlavice zubních kartáèkù 3 mìsíce, žárovky 6 
mìsícù).
?Zaplnìní výmìnných èástí, které mají za úkol lapat 
neèistoty, jako jsou sáèky do vysavaèe, filtry vysavaèù, 
filtry èistièek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a 
bez následkù odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol  
s r.o. øešit reklamaèní nárok spotøebitele jejím 
odstranìním (opravou) nebo výmìnou èásti výrobku. 
Nárok na výmìnu vìci pøi výskytu odstranitelné 
vady vzniká spotøebiteli pouze v pøípadì, že to není 
vzhledem k povaze vady neúmìrné. Podrobnosti 
reklamaèního øízení stanoví platný Reklamaèní øád 
firmy Isolit-BRAVO, spol s r.o. Rozpor s kupní smlouvou 
zpùsobený jinou informací, než informací dodanou 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. nebo prodejcem 
výrobku, nebude možné uznat za oprávnìný dùvod k 
reklamaci výrobku. Reklamace výrobkù BRAVO 
vyžaduje ve vìtšinì pøípadù odborné posouzení. 
Spotøebiteli, který uplatní právo na záruèní opravu, 
nevzniká nárok na díly, které mu byly vymìnìny. Pøi 
odstoupení od smlouvy je spotøebitel povinen vrátit 
kompletní výrobek vèetnì dodaného pøíslušenství, 
návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka zaèíná 
bìžet od data pøevzetí výrobku spotøebitelem V 
pøípadì že spotøebitel nepøevezme opravený výrobek, 
nebo výrobek u nìhož nebyla uznána reklamace, ze 
servisu zpìt do tøiceti dnù od data, kdy k tomu byl 
vyzván, má pøíslušný autorizovaný servis právo 
úètovat pøimìøený poplatek za skladování opraveného 
výrobku, pøípadnì po 6 mìsících opravený výrobek 
odprodat za podmínek stanovených v § 656 
obèanského zákoníku a z prodeje si uhradit své 
náklady na opravu a skladování.

Platnost záruèních podmínek od 1. 1. 2009

izolaèného materiálu v okolí výhrevných plôch, 
prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie 
plôch.
?Zmeny fukcie a vzh¾adu spôsobené usadeninami a 
vodným kamenom.
?Poškodenie sklenených a keramických èastí výrobku, 
frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
?Ukonèenie životnosti niektorých èastí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 
mesiacov, hlavice zubných kartáèikov 3 mesiace, 
žiarovky 6 mesiacov).
?Zaplnenie výmenných èastí, ktoré majú za úlohu 
zachytáva� neèistoty, ako sú sáèky do vysávaèa, filtre 
vysávaèov, filtre èistièiek vzduchu apod.

Pokia¾ bude ma� výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a 
bez následkov odstrani�, bude firma Isolit-Bravo, spol. 
s r.o. rieši� reklamaèný nárok spotrbite¾a jej 
odstranením (opravou) alebo výmenou èasti výrobku, 
lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol 
vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 
1999/44/ES èl. 3, odst. 6, o urèitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s 
kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než 
informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. 
alebo predajcom výrobku, nebude možné uzna� za 
oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia 
výrobku BRAVO vyžaduje vo väèšine prípadov 
odborné posúdenie. Spotrebite¾ovi, ktorý uplatní právo 
na záruènú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu 
boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebite¾ 
povinný vráti� kompletný výrobok vèetne dodaného 
príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. 
Záruka zaèína beža� od datumu prevzatia výrobku 
spotrebite¾om. V prípade že spotrebite¾ neprevezme 
opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná 
reklamácie, zo servisu spä� do trisiatich dní od dátumu, 
kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný 
servis právo úètova� primeraný poplatok za 
skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 
mesiacoch opravený výrobok odpreda� a z predaja si 
uhradi� svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnos� záruèných podmienok od 1. 1. 2009
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KONTO
BRAVO
KONTO
BRAVO

Záruèní list / Záruèný list

Název výrobku / Názov výrobku: Osobní digitální váha
Osobná digitálna váha

Typ: B-5062 - Osobní dig.váha s mìøením tìlesného tuku a vody v tìle
B-5064 - Osobní digitální váha

Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Žilina
tel: +421 415 006 682, fax: +421 415 006 683, GSM: +421 910 904 984

Dovozca do SR:

Razítko prodejny a podpis prodavaèe:
Peèiatka predajne a podpis predavaèa:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka - adresa vè. PSÈ:

Dùvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace pøevzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dòa (peèiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dòa:

Vyjádøení servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (peèiatka servisu):
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