
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 nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.
Bezpečnostní pokyny: 
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 ani jeho součásti  nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není
v návodu uvedeno jinak. 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.
610N Mechanická kuchyňská váha s     miskou  
Je určena pro vážení do hmotnosti 3kg (z druhé strany 6,6 liber) s přesností na 20g. Je vybavena miskou s objemem
jednoho litru. 
Váhu  položte  na  pevnou  vodorovnou  plochu  vložte  na  ní  přiloženou  misku  nebo  nádobu,  kterou  chcete  použít  a
mechanicky posuňte stupnici kde „0“ bude na úrovni červené rysky.
Pokud chcete dovažovat opakujte opět nastavení „0“ a červené rysky, aby se vzájemně kryly a můžete pokračovat ve
vážení do max, uvedené kapacity. 
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. Misku můžete mýt běžným způsoben nebo v myčce nádobí. 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. 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 nenesie žiadnu zodpovednosť pri
používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: 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 len na účely pre ktoré je určený. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý
podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby
sa s prístrojom hrali.  Prístroj nesmú používať osoby (deti)  ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti  sú
nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby
zodpovednej  za ich bezpečnosť,  alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj  používa .  Nikdy nemanipulujte alebo
neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! Akúkoľvek opravu
prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. 
610N Mechanická kuchynská váha s miskou Je určená pre váženie do hmotnosti 3kg (z druhej strany 6,6 libier) s presnosťou na
20g. Je vybavená miskou s objemom jedného litra. Váhu položte na pevnú vodorovnú plochu vložte na nej priloženú misku alebo
nádobu, ktorú chcete použiť a mechanicky posuňte stupnicu kde "0" bude na úrovni červenej rysky. Ak chcete dovažovať opakujte opäť
nastavenie "0" a červenej rysky, aby sa vzájomne kryli a môžete pokračovať vo vážení do max, uvedenej kapacity. 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. Misku môžete umývať bežným spôsobený alebo v umývačke riadu. Váhu 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.


