
Návod k     použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.  
Děkujeme,  že jste zakoupili  výrobek značky Jata.  Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k  použití  a  pečlivě jej  uschovejte.  Jata ani  importér  nenese žádnou
odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud
není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhká chodidla. neponořujte do vody. Přístroj chraňte
před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.
489 Osobní elektronická váha.
Je určena pro vážení osob do hmotnosti 150kg s přesností na 50g. Minimální váživost je od 2,5 kg.Napájení 2 bateriemi CR2032 (jsou příslušenstvím dodávky). Před použítím odstraňte
od baterii izolanty. Váha je tak připravena k provozu. Pokud budete měnit nebo vyjímat baterie, vždy dbejte při jejich vkládání na správnou polarizaci. Tato váha Vám během vážení navíc
ukáže teplotu v místnosti. Svoji hmotnost kontrolujte vždy pravidelně nejlépe ráno před snídaní. Jen tak budete mít přesnou možnost porovnání vaší hmotnosti. Nevstupujte na váhu mokří.
Radiové přístroje, mobilní telefony, dálková ovládání nebo mikrovlnné záření mohou negativně ovlivnit přesnost vážení proto váhu umisťujte mimo jejich dosah.
Na spodní straně váhy u baterii máte možnost volby hmotnosti v librách nebo kilogramech. Váha je vybavena pro přesné vážení čtyřmi elektronickými senzory. Váhu položte na rovnou
plochu a zmáčkněte (nohou) váhu uprostřed tak, aby se na displeji objevily nuly. Pak na váhu vstupte, stabilně bez pohybu stůjte a vyčkejte dokud se číslice na displeji neustálí. Objeví se
vaše hmotnost. Pokud se na displeji objeví EEEE překročili jste limit hmotnosti pro který je váha uzpůsobena. Váha se poté co z  ní definitivně sestoupíte do několika sekund automaticky
vypne.Jestliže se na displeji objeví Lo nebo nesmyslné údaje nebo jen části, vyjměte baterie a znovu je vložte. Pokud se i nadále objevují vyměňte baterie za nové s plnou kapacitou.
Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný
vliv. Váhu a prostor na kterém se vážilo můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné a následně vysušte.
Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci stejně tak baterii. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie , bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.
Ďakujeme , že ste si zakúpili výrobok značky JATA . Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte . Jata ani importér nenesie žiadnu 
zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom .
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený . Výrobky JATA sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti . Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je
v bezchybnom stave a je poškodený . Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený . Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhká chodidlá . neponárajte do vody . Prístroj chráňte 
pred teplotnými extrémami . Nedovoľte deťom , aby sa s prístrojom hrali . Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte ! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis .
489 Osobná elektronická váha.
Je určená pre váženie osôb do hmotnosti 150kg s presnosťou na 50g. Minimálna váživosť je od 2,5 kg.Napájení 2 batériami CR2032 (sú príslušenstvom dodávky). Pred použítím odstráňte
od batériu izolanty. Váha je tak pripravená na prevádzku. Ak budete meniť alebo vynímať batérie, vždy dbajte pri ich vkladaní na správnu polarizáciu. Táto váha Vám počas váženia navyše
ukáže teplotu v miestnosti. Svoju hmotnosť kontrolujte vždy pravidelne najlepšie ráno pred raňajkami. Len tak budete mať presnú možnosť porovnania vašej hmotnosti. Nevstupujte na 
váhu mokrí. Rádiové prístroje, mobilné telefóny, diaľkové ovládanie alebo mikrovlnné žiarenie môžu negatívne ovplyvniť presnosť váženia preto váhu umiestňujte mimo ich dosahu.
Na spodnej strane váhy u batériu máte možnosť voľby hmotnosti v librách alebo kilogramoch. Váha je vybavená pre presné váženie štyrmi elektronickými senzormi. Váhu položte na rovnú 
plochu a stlačte (nôh) váhu uprostred tak, aby sa na displeji objavili nuly. Potom na váhu vstúpte, stabilne bez pohybu stojte a počkajte kým sa číslice na displeji neustáli. Objaví sa vaša 
hmotnosť. Ak sa na displeji objaví EEEE prekročili ste limit hmotnosti pre ktorý je váha prispôsobená. Váha sa potom čo z nej definitívne zostúpite do niekoľkých sekúnd automaticky 
vypne.Jestliže sa na displeji objaví Lo alebo nezmyselné údaje alebo len časti, vyberte batérie a znova ich vložte. Ak sa aj naďalej objavujú vymeňte batérie za nové s plnou kapacitou.
Údržba a čistenie: Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj 
rovnaký vplyv. Váhu a priestor na ktorom sa vážilo môžete utrieť vlhkou handričkou ak je to potrebné a následne vysušte.
Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu rovnako tak batériu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.


