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Elementy 

1. Podstawa wagi. 

2. Szala. 

3. Mata. 

4. 2 wkr ty do szali – 1cm. 

5. 2 bia e os onki do wkr tów. 

6. Wy wietlacz elektroniczny. 

7. Przycisk ON/TARE. 

8. Przycisk wyboru jednostki wa enia (kg/lb) – MODE. 

9. Przycisk pami ci – MEM. 

10. Przegroda na baterie. 

11. Platforma. 

12. 2 wkr ty do platformy – 1,5 cm. 

13. 2 pomara czowe os onki 
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UWAGA!! 

Przed u yciem przeczytaj uwa nie instrukcj .

Informacje ogólne 

Mebby Baby&Child jest elektroniczn  wag  przeznaczon  do wa enia niemowl t i dzieci. 

UWAGI 

1. U ywaj tego urz dzenia wy cznie do celów, do których zosta o przeznaczone 
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji. Ka de inne u ycie b dzie uwa ane jako 
niew a ciwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za 
uszkodzenia wynik e na skutek niew a ciwego, b dnego lub nieuzasadnionego 
u ycia albo, je li urz dzenie zosta o pod czone do instalacji elektrycznej 
niezgodnej z regulacjami bezpiecze stwa.

2. Zachowaj instrukcj  na przysz o .

3. Ta waga przeznaczona jest wy cznie do u ytku domowego. Nie mo e by
u ywana w miejscach publicznych lub tez do komercyjnych transakcji. 

4. Zawsze obchod  si  z wag  z du  ostro no ci .

5. Zawsze sprawdzaj przed zwa eniem dziecka, czy szala jest w a ciwie
zamocowana.

6. Nie zostawiaj dziecka na wadze bez opieki! 

7. Zawsze ustawiaj wag  na stabilnej powierzchni. 

8. Nigdy nie k ad  na wadze ci arów przekraczaj cych jej maksymalny ud wig tj. 20 
kg.

9. U ywaj wy cznie baterii litowych typu okre lonego w tej instrukcji. 

10. W przypadku nieprawid owego funkcjonowania skontaktuj si  z autoryzowanym 
przedstawicielem technicznym lub z MEDEL CUSTOMER SERVICE. 
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11. Zawsze przestrzegaj poni szych zasad: 

a) U ywaj wy cznie cz ci oryginalnych 

b) Urz dzenie nie jest wodoodporne 

c) Nigdy nie zanurzaj urz dzenia w wodzie 

d) Nie zostawiaj urz dzenia na zewn trz

Nigdy nie opieraj si  o wy wietlacz, mo e zosta  uszkodzony! 

12. Przed napraw  lub czyszczeniem zawsze wy czaj urz dzenie. 

13. Je li zdecydujesz, e nie b dziesz wi cej u ywa  urz dzenia, zaleca si  utylizacj
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

14. Baterie wyrzucaj jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Nie za miecaj, nie 
spalaj, a tak e nie wyrzucaj baterii razem z innymi mieciami.  

15. Je li waga jest nieu ywana przez jaki  czas, od cz baterie i wyjmij je z wagi. 
Baterie musz  by  wymieniane przez osob  doros .

 Nie próbuj adowa  baterii. 

 Nie rób zwarcia biegunów baterii. 

 Nie u ywaj baterii wielokrotnego adowania. 

16. Trzymaj wag  oraz jej opakowanie z dala od dzieci. 

Instrukcja u ytkowania 

Sprawd  urz dzenie przed pierwszym u yciem, w celu sprawdzenia mo liwych 
nieprawid owo ci w jego funkcjonowaniu i/albo uszkodze  powsta ych w czasie transportu 
i/lub magazynowania. 

Przygotowanie wagi  

Otwórz przegrod  na baterie znajduj ca si  na spodzie wagi (10) i w ó  4 baterie AA 1.5 
V, zgodnie z polaryzacja. 

Wa enie niemowlaka 

Wszystkie przedmioty, które nie maja by  zwa one (mata, itd.) 
nale y po o y  na szali przed w czeniem.  

Naci nij przycisk ON/TARE. Wy wietl  sie „8888” - waga 
przeprowadza automatyczn  kalibracj .

Gdy na wy wietlaczu pojawi  si  „0.000”, waga jest gotowa do u ycia.  
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Mo na wybra  jednostk  wa enia, naciskaj c przycisk MODE. 
W

W prawym górnym rogu wy wietli sie odpowiednio: 

kg – kilogramy 

lb – funty 

Wybierz dana jednostk .

Po ó  dziecko na rodku szali. 

Wynik pomiaru zostanie wy wietlony. Poczekaj, a  wynik 
ustabilizuje si , a warto  pomiaru zacznie miga .

Naci nij przycisk MEM, aby zapisa  wynik pomiaru. Waga zapisuje 
tylko ostatni wynik. Mo na przywo a  ostatni zapisany wynik, 
naciskaj c przycisk MEM, gdy na wy wietlaczu pojawi  si  „0.000”. 

UWAGA! 

Je li wy wietli si  symbol „LO”, nale y wymieni  baterie.  

Je li wy wietli si  symbol „o-Ld”, waga jest przeci ona (mo e
to spowodowa  uszkodzenie czujnika). 

Funkcja TARE 

Waga mo e by  starowana tak, aby nie wy wietla a wyniku pomiaru niektórych 
przedmiotów (np. r cznik, itd). 

Naci nij przycisk ON/TARE i poczekaj, a  na wy wietlaczu pojawia 
sie „0.000”. 

Po ó  na szli wszystkie przedmioty, które nie maja by  uwzgl dnione i poczekaj, a
warto  pomiaru zacznie miga .
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Naci nij przycisk ON/TARE.  

Poczekaj, a  na wy wietlaczu pojawi  si  „0.000”. 

Nie ci gaj c przedmiotów z wagi, po ó  dziecko na szali. Na 
wy wietlaczu pojawi sie tylko waga dziecka. Czynno  mo na powtórzy  kilka razy. 

Wy czanie wagi 

Naci nij i przytrzymaj przycisk ON/TARE przez ok 5 sek. Waga wy czy sie 
automatycznie po 5 minutach nieu ywania.

Wa enie starszego dziecka 

Je eli dziecko umie stan  i utrzyma  sie na nó kach, ci gnij szal  i zamocuj platform
(11).

Za pomoc rubokr ta odkr  bia e os onki (5), dwa wkr ty 1,0 cm (4) i zdejmij szal  (2). 

Dobrze przymocuj platform  za pomoc  dwóch wkr tów 1,5 cm (12) oraz 
pomara czowych os onek (13). 

Po zamocowaniu platformy dziecko mo e wej  na wag .

Czyszczenie i konserwacja 

Wag  nale y czy ci  wy cznie ciereczk  zwil on  wod ;  nie wolno u ywa rodków 
cieraj cych lub chemicznych. 

Nie zamacza  ani nie zanurza  wagi w wodzie. 

Wag  nale y przechowywa  w ciep ym i suchym miejscu z dala od bezpo rednich 
promieni s onecznych i/lub róde  ciep a; nic nie k a   na wadze. 

Temperatura otoczenia mo e znacznie wp yn  na dok adno  wyników. Najbardziej 
wiarygodne wyniki mo na otrzyma  w temperaturze pokojowej (20-25°C). 

Mat  mo na czy ci  w nast puj cy sposób: 

a) w pralce, w temp. 40°C, programie delikatnym, bez odwirowywania 

b) r cznie, w zimnej wodzie, dobrze wyp uka

Mat  mo na wybiela  w roztworze wody i podchlorynu sodu przez ok. 20 min. 

Wymiana baterii 

Otwórz przegrod  na baterie znajduj c  sie na spodzie wagi. Wyjmij roz adowane baterie 
i w ó  nowe zgodnie z polaryzacj  (u ywaj wy cznie baterii litowych 2x3 V). Zamknij 
przegrod .
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Dane techniczne 

Model:   Mebby baby&Child Scale 

Zasilanie:   4 baterie typu UM-3, baterie AA 1.5 V 

Max obci enie:  20 kg  

Dok adno :   5 g 

Waga:    3.3 kg 

Wymiary:   540x330x140 mm 

Wyprodukowano w Chinach 

Warunki otoczenia 

Warunki przechowywania 

Temperatura:   MIN -25°C - MAX 70°C 

Wilgotno :    MIN 10%RH - MAX 95%RH 

Ci nienie     700hPa-1060hPa 

atmosferyczne:  

Warunki u ytkowania  

Temperatura:   MIN 10°C - MAX 40°C 

Wilgotno :    MIN 10%RH - MAX. 95%RH 

Ci nienie     700hPa-1060hPa 

atmosferyczne:  
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GWARANCJA
Warunki gwarancji 

- Urz dzenie obj te jest 24 miesi czn  gwarancj  od daty zakupu na wszelkie defekty i 
wady konstrukcyjne 

- Gwarancja polega na bezp atnej wymianie i/lub naprawie pierwotnie uszkodzonych 
elementów

- Gwarancja nie pokrywa nie pokrywa akcesoriów do czonych do urz dzenia i tych 
elementów, które podlegaj  zu yciu w czasie u ytkowania. 

- Urz dzenie musi by  naprawiane wy cznie w autoryzowanych serwisach. 

- Urz dzenie musi zosta  wys ane do autoryzowanego serwisu w ci gu 8 dni od wykrycia 
defektu. 

- Koszty transportu pokrywa u ytkownik. 

- Koszty wszelkich napraw nie obj tych gwarancj  pokrywa u ytkownik. 

- Gwarancja nie obejmuje uszkodze  wynik ych na skutek b dnego u ytkowania albo w 
przypadku, gdy szkoda wynik a nie z winy producenta (przypadkowy upadek, nieostro ny
transport, itp.). 

- Gwarancja nie obejmuje adnego zado uczynienia za adne uszkodzenia dla osób czy 
rzeczy, ani po rednich ani bezpo rednich, podczas gdy urz dzenie nie jest zdolne do 
u ytku. 

- Gwarancja jest wa na od daty zakupu potwierdzonej paragonem lub faktur , które musz
by  do czone do karty gwarancyjnej. 

- Brak prawid owo wype nionej karty gwarancyjnej potwierdzonej certyfikatem zakupu 
uniewa nia gwarancj .

Novamed® Sp. z o.o. Pl. Jana Paw a II 3, 95-100 Zgierz, tel: (42) 719 00 46 udziela gwarancji 
na prawid owe dzia anie wagi  na okres  2  lat od daty sprzeda y.

MODEL

NUMER SERYJNY  

DATA SPRZEDA Y

PIECZ TKA I PODPIS 

SPRZEDAJ CEGO


