
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 Elberry s.r.o. 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. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti)
jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba
předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen.
Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.
728 Kuchyňská váha
Je určena pro vážení do hmotnosti 5kg s přesností na 1g. Pro vážení instalujte baterie 3xAAA do spodní části váhy a
dbejte na správnou polaritu, váha je připravena k provozu. Po stisknutí .  vyčkejte až se na displeji objeví „0“
a můžete začít vážit. Chcete-li vážit v librách stiskněte SET a můžete přepínat mezi g=gramy, kg=kilogramy, Lb=librami
a Oz=uncemi potvrďte  opětovným stiskem SET a na displeji  se  vám zobrazí  odpovídající  jednotky.  Pokud chcete
dovažovat stiskněte znovu  a opět vyčkejte až se objeví nula a přidejte do misky ingredienci, kterou chcete
dovážit. V případě, že vážíte s nádobou je nutné nulování provést jako první úkon po vložení nádoby na vážící plochu
váhy. Můžete také vážit kapaliny, mléko a vodu. Opakovaným stiskem SET navolte „ml“ nebo „CUP“ (hrníčky, kdy jeden
je +-250ml. Vložte nádobu a pokračujte jako při běžném vážení. Takto můžete pokračovat až do maximální kapacity
váhy 5 kg. Při překročení této kapacity se na displeji objeví  O-Ld.  Váha se po nějaké době nečinnosti samostatně vypne.
Pokud se Vám na displeji objevuje tento symbol Lo  váha signalizuje, že její baterie nemají dostatečnou kapacitu pro správné vážení
a je potřeba je vyměnit za nové.
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  můžete otřít vlhkým hadříkem je-li  to nutné a následně
vysušte.

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci stejně tak baterii. Baterie nepatří do běžného
domácího odpadu! Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí. 


