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Dětská váha JL-971 
Děkujeme Vám za zakoupení dětské váhy Joycare JC-971 S touto váhou můžete vaše dítě zvážit kdykoli v 
pohodlí domova. Před použitím váhy Vám doporučujeme si pečlivě přečíst návod k obsluze. Tento návod si 
uschovejte pro pozdější použití. 
Důležitá bezpečnostní upozornění 
Používejte tento přístroj pouze k účelu, uvedenému v návodu. Použití váhy k jiným účelům by mohlo být 
nebezpečné. Přístroj před použitím zkontrolujte, ověřte si, zda se na něm nevyskytly jakékoli závady. Pokud si 
nejste jisti, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte váhu sami 
opravit, vždy kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. Váhu vždy umístěte a skladujte v suchu a v 
bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního záření. Pokud přístroj delší dobu nebudete 
používat, doporučujeme vyjmout baterie, aby nedošlo k jeho poškození. 
Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí. 
 
Technické údaje 
Přístroj je vybaven velice přesným tenzometrickým senzorem.  
Rozsah měření hmotnosti:      10g až 20kg, v krocích po 10g 
Tlačítko ON/OFF/TARE (vypnutí/zapnutí/tárování) 
Tlačítko pro přepnutí jednotek hmotnosti kg (kilogramy)/Lb (libry)/ST 
Ukazatel přetížení  
Ukazatel slabé baterie 
LCD displej 
Provozní podmínky: teplota +0°C - 40°C 
Použití přístroje 
Vložení baterií: otevřete kryt prostoru pro baterie umístěného na zadní straně přístroje a vložte baterii, dbejte na 
správné vložení baterie +/-. Kryt opět uzavřete. Váhu umístěte na rovnou a stabilní plochu. Přístroj zapnete 
stisknutím tlačítka ON/OFF/TARE.  
Na displeji se po 2 vteřinách zobrazí „0.00“. Nyní můžete stisknutím tlačítka KG/LB/ST změnit jednotky 
hmotnosti. 
Nyní můžete dítě zvážit. Položte dítě na plochu váhy. Přístroj dítě zváží a na displeji se ihned zobrazí hmotnost.  
Pokud chcete přístroj vypnout manuálně, stiskněte a podržte několik vteřin tlačítko ON/OFF/TARE. 
Funkce tárování 
Pokud je již váha zapnutá: položte ručník (nebo jiný předmět, jehož hmotnost chcete odečíst) na plochu váhy, 
poté stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Na displeji se zobrazí 0.00. Nyní můžete zvážit dítě, přičemž přístroj 
zváží pouze hmotnost dítěte.  
Pokud je váha vypnutá: položte ručník (nebo jiný předmět, jehož hmotnost chcete odečíst) na plochu váhy. 
Přístroj zapněte, displej zobrazí 0.00, což znamená, že hmotnost položeného předmětu byla automaticky 
odečtena. 
Ukazatel slabé/ vybité baterie 
Pokud se na displeji zobrazí symbol slabých baterií „Lo“, je třeba baterii vyměnit. 
Ukazatel přetížení 
Pokud se na displeji zobrazí „EEE“, znamená to, že hmotnost překročila maximální kapacitu přístroje (20kg). 
Aby se předešlo poškození přístroje, doporučujeme tuto maximální kapacitu nepřekračovat. 
 
Údržba a péče 
Přístroj čistěte vlhkým hadříkem, zabraňte vniknutí vody do přístroje. Nepoužívejte k čištění žádné agresivní 
čisticí prostředky. Přístroj nikdy neponořujte do vody. Váhu nikdy nepokládejte kolmo (vertikálně). Dbejte, aby 
se s přístrojem netřáslo, neupadl Vám, nebo na něho nespadl prudce jiný předmět. Zacházejte s váhou šetrně, 
tato váha je přesný a citlivý přístroj. Nikdy se nepokoušejte váhu sami opravit, vždy kontaktujte prodejce nebo 
autorizovaný servis, v opačném případě dojde k zrušení platnosti záruky. Pokud je váha vypnutá, nikdy na ni 
neskladujte ani nepokládejte žádné předměty. 
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V případě závady 
- zkontrolujte, zda je baterie umístěna správně (+/-) 
- zkontrolujte, zda je váha umístěna na rovné a stabilní ploše 
- pokládejte dítě na váhu až po zobrazení „0.00“ na displeji 
Upozornění 
Příklady nesprávného použití: 
Tato váha není vhodná k měření hmotnosti předmětů nebo látek, které jsou určeny k obchodní transakci, 
k výrobě léků, k výpočtu cla, poplatků, daní, pokut, nebo k výpočtu jakýchkoli jiných plateb, které jsou 
vypočítávány na základě hmotnosti. Váha je určena ke kontrole hmotnosti dětí, neměla by ale být používána 
k diagnostickým účelům nebo lékařskému ošetření. 
Pokud máte dojem, že naměřená hmotnost neodpovídá Vývoji vašeho dítěte, obraťte se prosím na dětského 
lékaře. Tato dětská váha není určena pro dospělé osoby, ale pouze pro děti s hmotností do 20kg. V opačném 
případě by mohlo dojít k poškození hardwaru a/ nebo softwaru přístroje a obzvláště k porušení kalibrace, také 
by tím byla zrušena platnost záruky z důvodu nesprávné manipulace. 
V žádném případě nepoužívejte váhu k vážení dávek léků předepsaných lékařem nebo k jejich úpravě na 
základě naměřených údajů. 
Nestoupejte na okraje váhy, mohli byste uklouznout a zranit se.   
 

Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi.  
 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného 
(komunálního) odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte 
pokyny pro likvidaci přístroje.  
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez 
předchozího upozornění.  
 
Vyrobeno v P.R.C.  
Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Massimo d'Antona 28, 
60033 Chiaravalle AN - (Itálie). 
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz, www.joycare-baby.cz. 
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