
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. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.
719 Kuchyňská váha
Je určena pro vážení do hmotnosti 15kg s přesností na 1g. Vložte 2 baterie typu AAA a dbejte na jejich správnou polarizaci. Po vložení baterií se na displeji zobrazí denní čas. Pro 
nastavení stiskněte tlačítko "SET", - začne blikat hodina. Stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení denních hodin.Pro nastavení minut stiskněte tlačítko  TARA a začnou blikat minuty. Poté 
stiskněte tlačítko "SET" a upravte je. Stiskněte tlačítko TARA a denní čas bude opraven. FUNKCE COUNTDOWN - odpočítávání Můžete naprogramovat odpočítávání, po kterém zazní 
alarm. Pro vstup do režimu odpočítávání stiskněte tlačítko "SET", zatímco displej zobrazuje denní čas nebo stiskněte tlačítko a držte jej po dobu 2 vteřin v režimu vážení.1 minuta se 
objeví ve výchozím nastavení. Chcete-li aktivovat odpočítávání, stiskněte znovu tlačítko "SET". V opačném případě, chcete-li jej změnit, stiskněte /TARA a minuta začne blikat. 
Stisknutím tlačítka "SET" nastavte požadovanou dobu (minuty do odpočtu. Opět stiskněte tlačítko TARA a začne blikat nastavení sekund. Opět stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení 
sekund. Jakmile je čas nastaven, stiskněte TARA a začne odpočítávání. Můžete jej kdykoli pozastavit stisknutím tlačítka "SET" nebo TARA a pokračujte stisknutím tlačítka "SET". Po 
dokončení odpočítávání zhasne alarm, po kterém můžete znovu nastavit čas stisknutím tlačítka "SET". Pro návrat do časového režimu stiskněte TARA. S displejem v časovém režimu 
stiskněte tlačítko TARA a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "0". Zvolte vážení v gramech "g", kilogramech "kg", unce "oz", libry oz "lb:oz "nebo kapalnou uncí" fl: oz "stisknutím 
tlačítka" SET ".Proveďte vážení. Při vážení můžete přidávat at položky k těm, které již vážíte, aniž byste je odstranili z váhy. Stisknutím tlačítka TARA váhu vynulujete. Váha se po 
uplynutí určité doby po posledním vážení automaticky vrátí do režimu "čas".
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. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky JATA. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. JATA ani importér Elberry s.r.o. 
nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodem.Při rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecká v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky JATA sú určené 
len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Prístroj 
chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! Všetky opravy prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.
719 Kuchynská váha
Je určená pre váženie do hmotnosti 15kg s presnosťou na 1g. Vložte 2 batérie typu AAA a dbajte na ich správnu polarizáciu. Po vložení batérií sa na displeji zobrazí denný čas. Pre 
nastavenie stlačte tlačidlo "SET", - začne blikať hodina. Stlačte tlačidlo "SET" pre nastavenie denných hodin.Pro nastavenie minút stlačte tlačidlo TARA a začnú blikať minúty. Potom 
stlačte tlačidlo "SET" a upravte ich. Stlačte tlačidlo TARA a denný čas bude opravený. FUNKCIE COUNTDOWN - odpočítavanie Môžete naprogramovať odpočítavanie, po ktorom 
zaznie alarm. Pre vstup do režimu odpočítavania stlačte tlačidlo "SET", zatiaľ čo displej zobrazuje denný čas alebo stlačte tlačidlo a držte ho po dobu 2 sekúnd v režime vážení.1 minúta
sa objaví v predvolenom nastavení. Ak chcete aktivovať odpočítavanie, stlačte znovu tlačidlo "SET". V opačnom prípade, ak ho chcete zmeniť, stlačte / TARA a minúta začne blikať. 
Stlačením tlačidla "SET" nastavte požadovanú dobu (minúty do odpočtu. Opäť stlačte tlačidlo TARA a začne blikať nastavenie sekúnd. Opäť stlačte tlačidlo "SET" pre nastavenie 
sekúnd. Akonáhle je čas nastavený, stlačte TARA a začne odpočítavanie. Môžete ho kedykoľvek pozastaviť stlačením tlačidla "SET" alebo TARA a pokračujte stlačením tlačidla "SET". 
po dokončení odpočítavania zhasne alarm, po ktorom môžete znovu nastaviť čas stlačením tlačidla "SET". na návrat do časového režimu stlačte TARA. S displejom v časovom režime 
stlačte tlačidlo TARA a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí "0". Zvoľte váženie v gramoch "g", kilogramoch "kg", unca "oz", libry oz "lb: oz" alebo kvapalnou uncí "fl: oz" stlačením 
tlačidla "SET" .Proveďte váženia . Pri vážení môžete pridávať at položky k tým, ktoré už vážite, bez toho aby ste ich odstránili z váhy. Stlačením tlačidla TARA váhu vynulujete. Váha sa 
po uplynutí í určitej doby po poslednom váženia automaticky vráti do režimu "čas".
Údržba a čistenie: Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nenávratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na 
prístroj rovnaký vplyv. Váhu môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to potrebné a následne vysušte.
Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu rovnako tak batériu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.


