Specifica¡iile produsului:
- plaja de masură a greută¡ii: 0.50 – 20.00 kg/ 1.1-44 lbs
- greutatea minimă care poate fi memorată: 1kg/2.2 lbs
- toleran¡a / eroarea de måsurare: +/- 0.04kg

CÂNTAR DIGITAL
PENTRU COPII

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu 59G, Bucure?ti
Tel: 0744-646664

Manual instruc¡iuni
Cod produs R 0924

Tabel de cre?tere:
Data / Luna / Vârsta

Greutate
(kg / lbs)

Înål¡ime
(cm)

a) suprafaţă aşezare
b) afişaj cu cristale lichide
c) buton pornit / oprit (ON/OFF)
d) buton melodii pornit / oprit (MUSIC)
e) mânere cântar
f) compartiment baterii
g) saltea
h) măsurătoare flexibilă
i) 4 baterii 1.5V tip “AA”

• Acest produs a fost conceput pentru a indica părinţilor greutatea bebeluşului pe måsură
ce creşte.
• Asigură o cântărire corectă a greutăţii copilului şi este prevăzut şi cu melodii liniştitoare
pentru a-l calma pe durata cântåririi.
ATENºIE:
** CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE ALE PRODUSULUI ÎNAINTE DE FOLOSIRE **
1. Lovirea sau căderea produsului la sol îl poate deteriora.
2. Nu folosiţi cântarul pentru a cântări alte diverse lucruri sau greutăţi mai mari decât limita
admisă.
3. Nu folosiţi produsul în condiţii improprii (praf, umezeală) sau introduce¡i în apå.
4. Nu aşezaţi cântarul în aproprierea surselor de căldură (radiatoare, ferestre, etc).
5. Nu dezasamblaţi produsul, nu conţine părţi care pot fi reparate.
6. Îndepărtaţi bateriile din compartimentul acestora dacă produsul nu e utilizat timp îndelungat.
7. Nu folosiţi detergenţi sau substanţe chimice abrazive pentru curăţare.
8. Pentru funcţionare corectă aşezaţi cântarul pe o suprafaţă plană şi uscată.
9. NUMAI PENTRU UZ CASNIC.
10. Pentru orice defecţiune apărută adresaţi-vă producătorului sau distribuitorului.
11. Nu aşezaţi nimic pe cântar înainte ca acesta să fie pornit pentru a avea o măsurătoare corectă.
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Tabel de cre?tere:
Data / Luna / Vârsta

CURÅºARE:

Greutate
(kg / lbs)

Înål¡ime
(cm)

Nu curăţaţi cântarul sub jet de apă şi nici nu îl introduceţi în apă, folosiţi o cârpă umedă
pentru suprafeţele exterioare şi o cârpă curată, uscată pentru interior.
BATERII:
•citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire a bateriilor
• verificaţi ca bateriile să fie corect aşezate în compartmentul lor (polaritate corectă)
• nu folosiţi baterii care sunt deteriorate sau crăpate
• nu folosiţi în acelaşi timp baterii de diferite tipuri, vechimi sau mod de încărcare
• nu aruncaţi bateriile descărcate în foc
• nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor
Figura 1
• NU FOLOSIŢI BATERII REÎNCĂRCABILE
INSTALARE:
Fig. 1: Compartimentul bateriilor se află în partea de jos a cântarului,
răsuciţi cu baza în sus şi îndepărtaţi capacul compartimentului

Figura 2

Fig.2: Instalaţi cele 4 baterii de 1.5V, alkaline. Aşezaţi bateriile conform
diagramei din interior

Figura 3

Fig.3: Reataşaţi capacul compartimentului bateriilor
FUNCºIONAREA CÂNTARULUI:
1) Introduceţi baterii noi în compartimentul acestora
2) Apăsaţi butonul pornit / oprit (ON/OFF)
- afişajul se va aprinde si va arăta „0000”
- selecta¡i unitatea de måsurå apåsând butonul ON/OFF pânå când ob¡ine¡i unitatea de
måsurå doritå
a. „lb” (pfunzi) şi „oz” (uncii) sau
b. „KG” (kilogram)
Notå: selec¡ia unitå¡ii de måsurå trebuie fåcutå în intervalul de timp când pe ecran apare
"0000", dupå ce acest interval apåsând butonul ON/OFF nu va selecta unitatea de måsurå ci
va reseta Tara cântarului (punctul 4)
Selecteazå
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3) După selectarea şi confirmarea unităţii de măsură pe afişaj va apărea ultima greutate înregistrată şi apoi se va schimba automat la valoarea „0“.
* ultima greutate va fi memorată numai dacă aceasta este mai mare de 1 kg

MEMORIA CÂNTARULUI:
- la pornire se va afişa ultima valoare memorată
- valoarea minimă a greutăţii trebuie să fie de 1 kg pentru a putea fi memorată
INDICARE STARE BATERIE:
Când pe afişaj apare simbolul de baterie consumată (fig 4) înlocuiţi
cele 4 baterii de 1,5V cu unele noi înainte de a porni cântarul.

4) Aşezaţi salteaua pe cântar, pentru că şi aceasta are greutate, apăsaţi butonul de pornire
pentru a reseta afişajul la „0“ (resetarea Tarei cântarului la 0).

Salteaua

Figura 4

INDICATOR SUPRAÎNCÅRCARE:
Când pe afişaj apare 0-L0 înseamnă că greutatea copilului depăşeşte
greutatea maximă admisă (max 20kg/44 lbs). În acest caz folosiţi un
aparat de măsurare a greutăţii adecvat.
PROBLEME FUNCºIONARE:

IMPORTANT:
Nu este obligatoriu să folosi¡i salteaua atunci când cântări¡i copilul, însă se recomandă
folosirea sa deoarece asigurå o suprafa¡å mai caldå şi moale pentru copil.
5) Aşezaţi copilul pe cântar pentru a măsura greutatea
- dacă bebeluşul se mişcă sau plânge puteţi acţiona butonul de melodii “MUSIC” pentru a
linişti copilul
- apăsaţi butonul o dată pentru a începe melodia şi încă o dată pentru a o opri
NOTĂ: melodia poate fi pornită numai când cântarul este deschis.
6). În timpul cântăririi pe afişaj va apărea, intermitent, greutatea copilului

Dacă produsul nu funcţionează corect verificaţi următoarele:

Problemå
Cântarul nu poate fi
pornit

Fără melodie /
volum scăzut
melodie

Cauzå
- nu are baterii / baterii slabe
- polaritate greşită a bateriilor

- introduceţi baterii
- aşezaţi polaritatea bateriilor
după cum este indicata în diagrama din interiorul compartimentului

- nu are baterii / baterii slabe
- polaritate greşită a bateriilor

- introduceţi baterii noi
- aşezaţi polaritatea bateriilor
după cum este indicata în diagrama din interiorul compartimentului
- melodia se aude doar cand
cântarul este pornit

- cântarul nu este pornit

7) Această ultimă valoare va fi memorată automat şi va fi afişată la următoarea deschidere a
cântarului.
* valoarea va fi memorată numai dacă greutatea este de minim 1 kg.
8) Cântarul se va inchide automat după 30 secunde şi poate fi repornit apăsând butonul de
pornire.
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Afişajul nu
funcţionează

Solu¡ie

- nu are baterii / baterii slabe
- polaritate greşită a bateriilor

- introduceţi baterii
- aşezaţi polaritatea bateriilor
după cum este indicata în diagrama din interiorul compartimentului

* Specificaţiile, conţinutul şi imaginile prezentate în acest manual se bazează pe informaţiile
din momentul tipăririi acestuia şi pot fi modificate fără o avizare prealabilă.
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