RO Nuvita 1300 – CANTAR ELECTRONIC

3. Instalarea bateriilor

1. Descrizione

1. Opriti cantarul si indepartati capacul compartimentului bateriilor
de pe partea inferioara a cantarului.
2. Inserati doua baterii standard tip AA respectand polaritatea
indicata pe compartimentul bateriilor.
3. Inchideti compartimentul bateriilor si asezati cantarul pe o
suprafata plana pentru a cantari bebelusul. Nu este indicata
asezarea cantarului pe covor, mocheta sau alte suprafete moi.
4. Inainte de a aseza bebelusul pe cantar, asigurati-va ca suprafata
cantarului este complet uscata si nu este alunecoasa.

AFISAJ:

Indica greutatea bebelusului si alte
informatii

Tasta

Tasta pentru pornirea (ON) si oprirea (OFF)
cantarului.

ON/FF

Tasta [TARE]

Permite scaderea greutatii tarei de
cantarire.

Tasta [Kg / lb:oz]

Permite modificarea unitatii de masura a
greutatii.

Tasta

Permite utilizarea functiei de COMPARARE,
explicata in acest manual.

2. Specificatii
Interval de masurare:

De la 0,02 Kg la 18 Kg / de la 1 oz
la 40 lbs

Gradatie:

5 gr. / 1/4 oz

Alimentare:

2 x baterii AA (3,0 VDC)

Indicator Baterie:

Iconita cu status baterie va pulsa
“ ” daca bateria este scazuta.

Afisaj:

Panel LCD iluminat

Dimensiuni Afisaj:

69 x 32,5 mm

Dimensiuni:

540 x 345 x 57 mm

Greutate Neta:

1,95 Kg

Temperatura de depozitare:

-10°C – 55°C

Temperatura de operare:

10°C – 40°C

Precizie:

0.2kg-3.995kg (0.005kg) - 4kg9.995kg (0.010kg)
10kg-18kg (0.015kg)

Fig. 4.1

Fig. 5.3

5. Mesajul “0.000 Kg” va fi afisat daca unitatea
de masura selectata este Kg, apoi iconitele
corespunzatoare TAREI si bateriei vor fi
afisate.
Fig. 5.5

Fig. 4.2

3. Asezati bebelusul pe cantar. Cantarirea
este determinata cand pe afisaj apare
mesajul “Hold”.

6. NOTA: Lasati paturica pe cantar. Daca luati
paturica de pe cantar, afisajul va indica o
valoare negativa.
Fig. 5.6

Fig. 4.3

Deoarece bebelusul se misca in timpul masuratorii, greutatea
afisata va fluctua in timpul procesului de cantarire. Sunt necesare
15 secunde pentru captarea greutatii si stabilizarea ei. Greutatea
stabilita va fi afisata timp de 10 secunde apoi cantarul se va opri
automat.
4. Mesajul de eroare “Err” va fi afisat daca
este depasita capacitatea maxima de
cantarire.

7. Asezati pe cantar bebelusul dezbracat.
Greutatea neta a acestuia va fi indicata cand
pe afisaj apare mesajul “Hold” . Cantarul se va
opri automat in 10 secunde.
Fig. 5.7

6. Functia Selectare Unitate de masura
1. Apasati tasta “
” pentru a porni cantarul.
2. Inainte de a aseza bebelusul pe cantar, apasati tasta [Kg/lb:oz]
pentru a selecta unitatea de masura dorita.
3. Unitatea de masura selectata va fi afisata atunci cand cantarul va
fi pornit data viitoare.

7. Funzione COMPARISON (
Fig. 4.4

5. Functia TARA
Aceasta functie permite sa cantariti si sa scadeti greutatea oricarui
prosopel sau paturica asezata pe cantar atunci cand cantariti
bebelusul dezbracat.
1. Apasati tasta “
” pentru a porni
cantarul. 4 liniute si iconita reprezentand
bateria vor aparea pe afisaj si apoi se vor
modifca in fig. 5.2.

3. Asezati paturica pe cantar. Greutatea
acesteia va fi afisata.

Fig. 5.4

2. Mesajul “0.000 Kg” si iconita baterie apar
pe afisaj.
Mesajul “0:0 lb:oz” apare pe afisaj daca
unitatea de masura selectata este lb:oz.

NOTA

Fig. 5.2

4. Cand apare mesajul “Hold” apasati imediat
tasta [TARE].

4. Functia de Cantarire normala
1. Apasati tasta “
” pentru a porni
cantarul.
4 liniute si iconita reprezentand bateria
vor aparea pe afisaj si apoi se vor modifca
in fig. 4.2.

2. Mesajul “0.000 Kg” si iconita baterie apar
pe afisaj.
Mesajul “0:0 lb:oz” apare pe afisaj daca
unitatea de masura selectata este lb:oz.

Fig. 5.1

)

Aceasta functie va permite sa cantariti cantitatea de lapte sau hrana
data bebelusului in timpul meselor.
1. Inainte de a hrani bebelusul, utilizati functia de cantarire
normala (vezi capitolul 4) pentru a cantari bebelusul. Greutatea
bebelusului inainte de hrana este memorata cand apare mesajul
“Hold” pe afisaj.
2. Luati bebelusul de pe cantar si hraniti-l.
3. Dupa ce ati hranit bebelusul, apasati tasta
“
” pentru a porni cantarul. 4 liniute si
iconita reprezentand bateria vor aparea
pe afisaj si apoi se vor modifca in fig. 7.4.

Fig. 7.3

4. Va fi afisata greutatea bebelusului inante
de hranire.
Nota: Aceasta va avea o valoare negativa.
Fig. 7.4

5. Asezati bebelusul hranit cu lapte pe cantar,
greutatea laptelui cu care a fost hranit
bebelusul va fi afisata.

EXEMPLU

Fig. 7.2

Daca greutatea bebelusului inainte de hranire a fost 8.00 Kg, aceasta
valoare va fi memorata dupa cantarire utilizand functia de cantarire
normala (vezi capitolul 4).
Valoarea “-8,000 Kg” (minus 8,0 Kg) va fi afisata daca se acceseaza
tasta “
” Asezati apoi pe cantar bebelusul hranit cu lapte.
Cantitatea de lapte cu care a fost hranit va fi afisata. Daca bebelusul
a fost hranit cu 320 gr de lapte, va fi afisat “ 0.320 kg”. Greutatea
totala a bebelusului dupa ce a fost hranit cu lapte este :
8,000 Kg + 0,320 Kg = 8,320 Kg
Cantarul se va opri automat dupa 10 secunde.

	
  

Avertizari si reguli generale de siguranta

• Va rugam cititi cu atentie instructiunile din acest manual inainte
de utilizare. Acesta contine informatii importante referitoare la
modul de utilizare al acestui aparat, precum si reguli de siguranta.
• O utilizare si operare incorecta a cantarului pot distruge aparatul,
in aceasta situatie putand constitui un pericol pentru utilizator.
Nu lasati bebelusul nesupravegheat in timpul cantaririi.
• Utilizati cantarul pentru a cantari bebelusi sub capacitatea
maxima de cantarire a cantarului. Supragreutatea poate distruge
cantarul.
• Pentru curatarea cantarului folositi o carpa moale umezita cu
putina apa. Nu scufundati cantarul in lichide si nu clatiti sub jet
de apa.
• Nu folositi detergenti sau alti agenti agresivi si abrazivi de
curatare.
• In timpul utilizarii, cantarul trebuie ferit de alte surse de campuri
electromagnetice, precum cuptoare cu microunde, telefoane
mobile si retele wireless.
• Nu scurtcircuitati polii bateriilor.
Nu incercati sa reparati singuri cantarul pentru a va feri de
pericolul de electricitate.
• Nu lasati copii sa sa joace cu ambalajele cantarului, in special cu
pungi de plastic. Pungile de plastic pot cauza sufocare.
• Daca apare o utilizare electrostatica incorecta, reintroduceti
bateriile pentru a reveni la preformantele normale.
• Daca afisajul indica mesajul de eroare “Err”, opriti cantarul. Apoi
reporniti cantarul si urmati instructiunile.
• Daca nu utilizati cantarul, nu lasati niciun obiect pe platforma

acestuia.
• Masuratorile inregistrate in memorie vor fi sterse automat la
inserarea noilor baterii.
• Cantarul se va opri automat dupa 1 minut de la pornire, daca nu
se opereaza asupra acestuia. Pentru opri imediat cantarul, apasati
tasta “ ” pentru jumatate de secunda.
• Nu bruscati si nu scapati cantarul pe jos.
• Cantarul este destinat utilizarii la domiciliu pentru masurarea
greutatii bebelusilor. Nu este destinat utilizarii in spitale sau clinici
sau in alte scopuri decat cele ale utilizarii private.
• Deoarece cantarul este destinat exclusiv utilizarii la domiciliu, este
scutit de cerintele de a fi verificat periodic de catre Organismele
abilitate pentru a verifica precizia tranzactiilor.

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII
In concordanta cu legislatia in vigoare, producatorul ofera clientului
un termen de garantie de 24 de luni in cepand cu data de achizitie a
produsului, data inscrisa pe bonul de casa.
Nu fac obiectul garantiei de 24 de luni uramtoarele parti identificate
ca si “consumabile” (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti
consumabile).
Garantia de 24 de luni se pierde daca:
• Produsul a suferit deteriorari estetice din cauza utilziarii
necorespunzatoare si nerespectarii instructiunilor din manualul
de utilizare.
• Produsul a fost modificat si s-a intervenit asupra lui.
• Motivul erorilor aparute este ingrijirea necorespunzaotare a
componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex.
Oxidare/scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot
bloca senzorii, scurgerile de lochid coroziv din baterii).
Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garantie de 24 de luni:
• Costurile legate de inlocuirea si/sau reparatia pieselor accesorii
sau costruile legate de ingrijirea comuna a produsului.
• Costurile si riscurile implicate in transportul produsului la si de
la magazin de unde s-a achizitionat produsul sau centrul de
colectare al produsului in perioada de garantie.
• Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea
necorespunzatoare in neconcordanta cu instructiunile din
manual.
• Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau
conditii adverse incompatibile cu produsul.
• Defecte care au efecte neglijabile asupra performantelor
produsului.
Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu
își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de
la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările
în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în
vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe,
indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune
suplimentare si alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate
de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate

sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de
utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice,
inclusiv lipsa de serviciu.
Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de
ajutor site-ul www.nuvitababy.com

