GR Nuvita 1300 – Ψηφιακή κλίμακα μωρό

3. Τοποθέτηση μπαταριών

1. Περιγραφή!

1. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή & ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών
2. Εισάγεται 2 μπαταρίες ΑΑ με τη σωστή φορά.
3. Κλείστε το καπάκι κ τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη σκληρή
επιφάνεια.
4. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η επιφάνεια δεν είναι υγρή.

3. Τοποθετήστε πάνω στη ζυγαρια π.χ την
πετσέτα.
Fig. 5.3

4. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “Hold” πατήστε
αμέως το [TARE] κουμπί.

4. Λειτουργία μέτρησης βάρους
Fig. 5.4

1. Πιέστε το “
” για να ανοίξετε τη
ζυγαριά. 4 μπαρες και η ένδιεξη
μπαταρίας θα εμφανιστούν & μετά θα
αλλάξουν στην ένδειξη 4.2.

5. “0.000 Kg” , TARE και ένδειξη μπαταρίας θα
εμφανιστούν.
Fig. 4.1

2. “0.000 Kg” & η μπαταρία θα εμφανιστούν.
“0:0 lb:oz” αν έχετε επιλογή σε οz θα
εμφανιστεί.
ΟΘΟΝΗ:
ON/OFF κουμπί

Δείτε το βάρος & άλλες πληροφορίες
Ανοίξτε ή κλείστε τη συσκευή

κουμπί [TARE]

Επιτρέπει να αφαιρέσετε το αρχικό
απόβαρο

κουμπί [Kg / lb:oz]

Επιτρέπει να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης

κουμπί

Επιτρέπει να συκρίνετε το βάρος μετα ή
πριν το τάισμα.

2. Χαρακτηριστικά Συσκευής
Range:

from 0,02 Kg to 18 Kg / from 1 oz
to 40 lbs

Graduation:

5 gr. / 5 oz

Power supply:

2 x batteries AA (3,0 VDC)

Battery indicator:

Battery icon will flash “ ” if battery
power is down.

Display:

Backlighted LCD panel.

Display dimensions:

69 x 32,5 mm

Dimensions:

540 x 345 x 57 mm

Net weight:

1,95 Kg

Storage environment:

-10°C – 55°C

Operating environment:

10°C – 40°C
0.2kg-3.995kg (0.005kg)

Precision of weight
measurements:

4kg-9.995kg (0.010kg)
10kg-18kg (0.015kg)

Fig. 5.5

Fig. 4.2

3. Βάλτε το παιδί πανω στη ζυγαριά. Το
βάρος θα καθοριστεί όταν εμφανιστεί ή
ένδειξη “Hold”.

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε την πετσέτα στη
συσκευή. Αλλιώς θα εμφανιστεί αρνητική
μέτρηση.
Fig. 5.6

Fig. 4.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

7. Βάλτε το παιδί γυμνό πάνω στην πετσέτα.
Το βάρος του μωρού θα είναι σωστό
όταν εμφανιστεί ή ένδειξη “Hold”. Η
οθόνη θα σβήσεθ αυτόματα μετά από 10
δευτερόλεπτα.

Δεδομένου ότι ένα μωρό είναι κινούμενο αντικείμενο, το βάρος
στην οθόνη θα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ζύγισης. Θα
χρειαστούν 15 δευτερόλεπτα για την συσκευή να προσδιορίσει
το βάρος από την μετακίνηση του μωρού και να το κλειδώσει. Η
ένδειξη του σωστού βάρους θα εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα και
στη συνέχεια, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα.

6. Επιλογή μονάδας μέτρησης

4. “Err” θα εμφανιστεί αν η συσκευή
υπερφορτωθεί με πολύ βάρος.

7. “

Fig. 5.7

1. Πιέστε το “
”για να ανοίξει η συσκευή.
2. Πριν βάλετε το παιδί πάνω, πατήστε το [Kg/lb:oz] για να
επιλέξετε την μονάδα μέτρησης.

” Λειτουργία σύγκρισης

Η λειτουργία σας βοηθάει να μετράτε την ποσότητα τροφής που
πήρε το.
Fig. 4.4

5. Λειτουργία απόβαρου
Η λειτουργία αυτή σας βοηθάει να αφαιρέσετε το απόβαρο από
τυχόν ρούχα, πετσέτες που βάζετε στη συσκευή κτλ.

1. Πριν ταίσετε το παιδί σας μετρήστε κανονικά το βάρος του
(βλέπε οδηγίες παρ.4)
2. Βγάλτε το παιδί σας από τη ζυγαριά και ταίστε το.
3. Μετά το τάισμα, πιέστε το κουμπί “

”για να ανοίξει η ζυγαριά. 4 μπαρες και
η ένδιεξη μπαταρίας θα εμφανιστούν &
μετά θα αλλάξουν στην ένδειξη 7.4.

1. Πιέστε το “
” για να ανοίξετε τη
ζυγαριά. 4 μπαρες και η ένδιεξη
μπαταρίας θα εμφανιστούν & μετά θα
αλλάξουν στην ένδειξη 5.2.
Fig. 5.1

2. “0.000 Kg” & η μπαταρία θα εμφανιστούν.
“0:0 lb:oz” αν έχετε επιλογή σε οz θα
εμφανιστεί.

Fig. 7.3

4. Το βάρος της προηγούμένης μέτρησης
θα εμφανιστεί (Σημείωση: με αρνητικό
πρόσιμο).
Fig. 7.4

Fig. 5.2

5. Βάλτε το παιδί στην ζυγαριά και θα
εμφανιστεί στην οθόνη η ποσότητα
τροφής που πήρε
Fig. 7.2

	
  

Οδηγίες Ασφαλείας

• Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη ενήλικα πάνω στην
ζυγαριά.
• Μην βάζετε πάνω στη ζυγαριά βάρος πάνω του επιτρπομένου,
καθώς θα την καταστρέψετε.
• Καθαρίστε τη ζυγαριά με απαλό υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη
συσκευή μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία
(μπάνιο, πισίνες κτλ)
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες θέρμανσης ή μέρη
με νερά κτλ.
• Πάντα να ελέγχεται τη συσκευή για τυχόν φθορές πριν από
κάθε χρήση. Σε περίπτωση που δείτε κάποια φθορά μην
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή & επικοινωνήστε με το κατάστημα
αγοράς.
• Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο μέσα στο σπίτι.
• Μην επισκευάζετε ή αλλάξετε μόνοι σας κάποιο μέρος της
συσκευής.
• Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην την δίνετε σε παιδιά ακόμα κ
χωρίς να είναι σε λειτουργία.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανήλικα άτομα,
άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους.
• Κρατήστε μακρία τα υλικά συσκευασίας από τα παιδιά καθως
περιέχουν μικρά κομμάτια που μπορεί να καταπιούν & να πνιγούν
ή σακούλες που μπορέι να προκαλέσουν ασφυξία.

