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Návod na použitie

Detská váha
ACS 20 YE
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http://www.jares.sk/zdravotnictvo

POUŽITIE
Elektronická detská váha je navrhnutá špeciálne na váženie
dieťaťa. Je presná, využíva modernú technológiu, dlhodobé
skúsenosti a funkcie automatického vyhľadávania nulovej pozície.
Po piatich minútach nečinnosti sa váha automaticky vypína.
Možno ju využívať v rodinách a nemocniciach s novorodencami.
Obsluha
• Pred použitím vložte do váhy 4 kusy 1,5V batérií a uložte ju na
rovný povrch.
• Stlačte tlačidlo „ON/OFF“. Zobrazí sa nápis „SCALE“ (váha) a päť
hodnôt posledného váženia v poradí od najnovšej hodnoty.
Následne sa zobrazí napätie batérií a „0.00“, čím váha je
pripravená na váženie.
• Podržte tlačidlo „ON/OFF“ aspoň 3 sekundy a zariadenie sa vypne.
• Pri vážení stlačte „ON/OFF“, zariadenie sa nastaví na hodnotu
„0.00“ s 4 % toleranciou. Ak je odmeraná hodnota a stlačíte opäť
„ON/OFF“, zariadenie zobrazí pôvodnú váhu váženého objektu.
• Pri zmene jednotky váženia stlačte „kg/lb“.
• Po stlačení „MR“, zariadenie zobrazí päť posledných vážení
v poradí, od najnovšieho po najstaršie.
• Pri preťažení váhy sa na displeji zobrazí „FU“.
• Ak číslice nesvietia kompletne, znamená to, že napätie je nízke
a je potrebné vymeniť batérie.
• Pri odmontovávaní korýtka z váhy možno ju použiť ako bežnú
váhu na váženie telesa do hmotnosti 20 kg a detí, ktoré pri
vážení dokážu stáť.
• Váhu čistite mäkkou utierkou. Nepoužívajte na čistenie vodu
a organické roztoky.
• Ak váhu dlhšie obdobie nepoužívate, vyberte z nej batérie.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozsah:
Delenie:
Trieda presnosti:
Zobrazenie:
Pracovná teplota a vlhkosť:
Napájanie:

0,20 kg – 20 kg
10 g
Trieda III
digitálny LCD
5 – 40 °C, < 90% RH
DC 6V

UPOZORNENIE
• Nerozoberajte váhu a nedržte ju v blízkosti ohňa, pod priamym
slnkom a v priestore s vysokou teplotou.
• Pri vážení by sa dieťa nemalo prudko pohybovať, aby sa váha
nezničila.
• Meradlo nie je vhodné používať v zmysle Zákona č. 142/2000 Zb.
o metrológií.
• Meradlo používajte iba ako zdravotnú pomôcku.
Servis
V prípade akejkoľvek poruchy prístroja, vyplnite na internetovej
adrese www.jares.sk/zdravotnictvo v sekcií „SERVIS“ servisný
formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme kontaktovať.
Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou záručnej
opravy.
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
ZÁRUČNÝ LIST
Výrobok: Detská váha
Model: ACS 20 YE
Výrobca: JARES Corporation
Dátum expedície:
Dátum predaja:
Predajná organizácia:

Ev.číslo : 2010-J-ACS 20 YE

