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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.


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
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:

Servis tlakomerov, TENS, fonendoskopov
a ostatných zdravotníckych pomôcok
Adresa servisu: Cukrová 6, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/5273 1103, mobil: 0903 889 116
Otváracie hodiny: pondelok až piatok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00.



