
                                                                                   Návod k obsluze
V180 - Kojenecká dětská elektronická váha do 20kg       

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

Nesmírně praktická, zejména, pokud se dítě
nerodí předčasně. Nemusíte být ve stresu a
přemýšlet, zda dítě přibírá nebo nikoliv!
Jednoduše si zjistíte hmotnost dítěte. Anatomicky tvarovaná a chrání tak dítě před pádem. 
Vybavena měkkou bavlněnou podložkou. Funkce přehrávání nahrané melodie, abyste uklidnili 
dítě během vážení. Napájení: 4x baterie AA 1,5V, Maximální zatížení: 20 kg, Přesnost: 0,01kg,
Jednotky váhy: kg/lb-oz, Ukazatel přetížení, Ukazatel vybitých baterií, Automatické vypínání 
po 60 vteřinách, Funkce TARE, Podsvícení modré, Přehrávání melodie, Pracovní teplota: +5 - 
+35 stupňů, Celkové rozměry: 62cm x 33,5cm x 8cm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

0-12 měsíce / hmotnost křivka 
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Prostřednictvím senzoru hmotnosti, procesoru a analog-digitálního převodníku váha vypočítá 
přesnou hodnotu Vašeho dítěte a zobrazí ji na displeje. 

Tato pracovní teorie logického obvodu je přesnější než tradiční mechanické konstrukce. 

0-12 měsíce / růst křivka

1. Dětská váha musí být na pevném a rovném povrchu před vážením.

2. Stiskněte tlačítko "ON / OFF" pro zapnutí, pokud je baterie vybitá, zobrazí se na displeji 
symbol.

3.Vložte podložku nebo dětskou deku na povrch váhy, "HOLD" uzamkne jeho hmotnost, poté 
stiskněte prosím tlačítko "TARE" pro eliminaci, na LCD obrazovce se zobrazí 0,00kg a váha je 
připravena k vážení. Stiskněte tlačítko "UNIT" vyberte jednotky hmotnosti.

4. Položte dítě na váhu, LCD bude zobrazovat data hmotnosti pak "HOLD" zamkne hodnotu.

5. Přesuňte dítě z váhy, která se automaticky vypne po 60 sekundách.
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Další funkce:

1. Funkce přehrávání

Na váze zmáčkněte tlačítko dle obr., které slouží pro zapnutí a vypnutí hudby.

2. Funkce STORE

Váha zobrazí údaje z posledního uzamčeného měření.

3. Osvětlení

Pokud se váha zapne, automaticky se zapne osvětlení. Pokud se váha vypne, osvětlení zhasne.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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