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Návod na používanie – JSCALE JT-2 1000g/0,1g 
 

Prosím prečítajte si podrobne priložené informácie pred tým, ako váhu prvýkrát zapnete. 

Ďakujeme, že ste si zakúpili váhu v našom obchode na www.digitalne-vahy.sk. Pri primeranej starostlivosti 

o váhu a dodržaní základných bodov na jej prevádzku a údržbu vám váha vydrží viac ako by ste očakávali. 

 

Dôležité upozornenia : 

* Pokiaľ váha po zapnutí prestane reagovať a bude na displeji zobrazovať „888“, „LLLL“, alebo „EEEE“, znamená 

to, že váha bola mechanicky poškodená (preťažená). Váhu je potrebné zaslať na servis. 

*Nepreťažujte váhu nad jej maximálnu nosnosť. Váha vykazuje chybu „0_Ld“ pokiaľ je preťažená. V tom 

prípade treba okamžite odstrániť predmet z plošiny váhy. Vyvarujte sa taktiež zlej manipulácii – predmety na 

váhu nesmiete hádzať z výšky, vážiacu plošinu stláčať prstami. Na mechanické poškodenie váhy a jej snímača sa 

záruka nevzťahuje. Pri vážení zohľadnite aj hmotnosť nádoby / obalu ktorý vážite a ktorý treba započítať ako 

celkovú hmotnosť, ktorú uložíte na váhu. 

*  Pre prvým použitím váhy po jej zapnutí nechajte váhu niekoľko sekúnd zahriať, aby sa jednotlivé súčiastky 

zahriali na prevádzkovú teplotu. 

 * Najlepšie výsledky pri vážení dosiahnete v prostredí, ktoré nie je prašné, či príliš vlhké v miestnosti kde nie je 

prievan. Taktiež otrasy spôsobujú odchýlky vo vážení. 

 * Vážené predmety ukladajte na plošinu váhy opatrne, nepokladajte ich z výšky, aby neprišlo k poškodeniu 

váhy jej preťažením, či mechanickým poškodením. 

* Váhu nevystavujte extrémnym výkyvom teplôt. Váha by mala pracovať pri bežnej izbovej teplote (cca 18 – 

24°C)  

*Po navážení predmetu nenechávajte tento predmet na váhe bezdôvodne. Váha nie je stavaná na trvalé 

zaťaženie počas dlhšej doby, ako je nevyhnutné na naváženie predmetu. 

PRÍPRAVA NA VÁŽENIE 

Inštalácia váhy: 

   1) Vložte do váhy 2ks AAA batérií 

   2) Pre vloženie batérií do váhy otvorte kryt batérií, vložte batérie s ohľadom na správnu polaritu batérií a 

       zatvorte kryt batérií 

PRI VÝMENE NEPOUŽÍVAJTE NADMERNÚ SILU A NETLAČTE NA PLOŠINU VÁHY ! 

   3) Váha je pripravená na váženie 
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*Pokiaľ váhu nebudete používať dlhšie ako 2 týždne, vyberte z nej batérie. 

 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VÁHY 

 * Test displeja:  Pri zapnutí váhy sa na displeji rozsvietia všetky segmenty displeja na približne 3 sekundy 

a následne sa zobrazí 0.0. Počas tohto času je potrebná mať plošinu displeja nezaťaženú ! 

* Indikácia preťaženia: Pokiaľ váhu zaťažíte nad jej nosnosť, na displeji sa zobrazí „0_Ld“. V tomto prípade 

treba okamžite odstrániť vážený predmet z plošinky váhy. Častým preťažovaním váhy môže dôjsť k jej 

mechanickému poškodeniu, na čo sa nevzťahuje záruka. Indikácia aktuálneho zaťaženia váhy sa nachádza 

v stĺpcovom grafe na pravej časti displeja. Tento ukazovateľ znázorňuje aktuálne zaťaženie váhy v pomere 

k maximálnej váživosti váhy. 

FUNKCIE KLÁVESNICE 

 * ON/OFF 

    Krátko stlačte pre zapnutie váhy, resp. vypnutie váhy. 

* TARE 

    Stlačte TARE pre nulovanie váhy. Tlačidlo TARE môže byť použité aj pre odčítanie hmotnosti obalu. Položte na 

váhu vážený obal, do ktorého budete následne vážiť materiál. Následne stlačte tlačidlo TARE. Váha odčíta 

hmotnosť obalu a zobrazuje hmotnosť 0.0. Následne môžete vážiť hmotnosť materiálu.  Pre zrušenie TARY 

opätovne stlačte tlačidlo TARE. 

* UNITS 

Týmito tlačidlami volíte jednotky váženia. Na výber máte z jednotiek: g, oz, lb, lb:oz, fl.us, fl.uk. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

1) Pokiaľ displej zobrazuje 8888, LLLL alebo EEEE, znamená to, že váha bola mechanicky poškodená (napr. 

spadla, plošinka bola príliš stlačená) a prišlo k poškodeniu snímača váhy. V tomto prípade je potrebné váhu 

prekalibrovať, alebo zaslať do servisu. 

2) Pokiaľ sa po zapnutí váhy na dispeji nič nezobrazí, pravdepodobne sa jedná o vybité batérie. Skúste vymeniť 

batérie. Pokiaľ výmena batérií tento problém nevyrieši, treba váhu zaslať do servisu. 

Dodávateľ váhy : 
BRUTO s.r.o. – výrobca váh a vážiacich systémov 
Trnavská cesta 912 
926 01 Sereď 
Tel.: 031 / 789 28 30 
Eshop : www.digitalne-vahy.sk 
Web : www.brutto.sk  
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