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Návod na použitie

Elektronická osobná váha
EB 3471

�

http://www.jares.sk/zdravotnictvo

POUŽITIE
Elektronická osobná váha používa tenzometrický systém snímania
hmotnosti s vysokou presnosťou. Je určená na indikáciu vašej
hmotnosti a pri normálnom používaní by mala slúžiť dlhé roky.
Obsluha
• Pred použitím odstraňte z kontaktov batérií izolačnú fóliu
a váhu položte na tvrdý a rovný povrch (nie na koberec).
• Zapnite váhu stlačením golfovej loptičky. Počkajte niekoľko
sekúnd kým sa na displeji zobrazí „0.0“, potom sa postavte na váhu,

Golfová loptička
nehýbte sa a čakajte kým váha vypočíta hmotnosť. Ak stupíte
na váhu skôr ako sa zobrazí „0.0“ displej bude ukazovať „ “.
Vtedy musíte váhu zapnuť znova.
• Keď z váhy zostúpite, automaticky sa vypne. (Ak sa počas
zobrazenia nuly nevykonáva žiadne váženie, váha sa približne
po 6 sekundách automaticky vypne.)
• Keď je váha preťažená (záťaž viac ako 150 kg), na displeji sa
zobrazí „ “.
• Keď je potrebná výmena batérie, na displeji sa zobrazí „ “.
Otvorte zadnú dosku váhy, opatrne vyberte batérie z priehradky
tak, že ich vytiahnete nabok spod kontaktov. Pritom neohýbajte
kontakty späť, lebo sa môžu zlomiť. Použité batérie zlikvidujte
odovzdaním na to určených zberných miestach.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Nosnosť:
Delenie:
Zobrazenie:
Napájanie:

150 kg
100 g
5“ digitálny LCD
2 ks lítiovej batérie (CR2032)
UPOZORNENIE

• Tento výrobok sa môže používať iba pri statickom tlaku.
• Váhu čistite vlhkou handrou, avšak zabráňte, aby sa do nej
dostala voda. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
• Nerozoberajte váhu a nedržte ju v blízkosti ohňa, pod priamym
slnkom a v priestore s vysokou teplotou a vlhkosťou.
• Uchovávajte váhu v horizontálne polohe, nie v stojatej polohe
na boku.
• Váha sa môže používať iba na váženie ľudského tela. Nepoužívajte
ju na komerčné účely.
• Zaobchádzajte s váhou starostlivo – je to presný nástroj.
Nepúšťajte ju na zem, ani po nej neskáčte.
• 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: Osobná váha
Model: EB 3471
Výrobca: JARES Corporation
Dátum expedície:
Dátum predaja:
Predajná organizácia:

Ev.číslo : 2010-J-EB 3471

