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wybranej jednostki wagi) zostają 
ponownie wyświetlone na ekranie.

info_outline Należy pozostawić ręcznik 
na wadze. Jego zdjęcie 
sprawi, że na ekranie pojawi 
się ujemna wartość.

6  Położyć nagie niemowlę na 
wadze. Powtórzyć czynność z 
przyciskiem  hold  tak jak opisano 
powyżej w punkcie „zwykłe ważenie”.

KONSERWACJA I 
PRZECHOWYWANIE
Do czyszczenia New Baby Scale należy uży-
wać miękkiej i zwilżonej ściereczki.

Nie używać środków ściernych.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 
dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

Urządzenie należy przechowywać w suchym 
i bezpiecznym miejscu

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ELIMINACJI ODPADÓW

Opakowanie w całości składa się z materiałów 
niestwarzających zagrożenia dla środowiska, 
które mogą zostać przekazane do lokalnego 
punktu sortowania odpadów, aby poddać 
je recyklingowi. Karton można wrzucić do 
pojemnika przeznaczonego na papier. Folie 
od opakowania powinny zostać przekazane 
do lokalnego punktu sortowania odpadów.

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używa-
ne, należy pozbyć się go z poszanowaniem 
środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi 
regulacjami prawnymi.

GWARANCJA OGRANICZONA
LANAFORM gwarantuje, że niniejszy pro-
dukt jest wolny od wad materiałowych i 
fabrycznych przez okres dwóch lat licząc 
od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków 
określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszko-
dzeń spowodowanych normalnym zużyciem 
produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w 
odniesieniu do tego produktu LANAFORM 

nie obejmuje szkód spowodowanych nad-
miernym, nieprawidłowym lub w inny sposób 
niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak 
również wypadkiem, użyciem niedozwolo-
nych akcesoriów, przeprowadzeniem przeró-
bek oraz wszelkimi innymi okolicznościami po-
zostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności za tego rodzaju szkody dodatkowe, 
przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów 
produktu obowiązują jedynie w okresie 
dwóch lat licząc od daty początkowego 
zakupu, pod warunkiem przedstawienia 
dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przepro-
wadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w 
zależności od okoliczności. Gwarancja może 
zostać zrealizowana jedynie przez Centrum 
Serwisowe LANAFORM. W przypadku prze-
prowadzenia jakichkolwiek czynności doty-
czących utrzymania niniejszego produktu 
przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe 
LANAFORM powoduje unieważnienie niniej-
szej gwarancji.

ČESKY

Děkujeme vám za zakoupení váhy New Baby 
Scale značky LANAFORM.

Digitální váha New Baby Scale s přesným a 
snadným použití vám umožňuje zvážit své 
dítě s přesností na 5 gramů.

Váha New Baby Scale je užitečnou pomůckou 
pro vás i vaše dítě v průběhu prvních měsíců 
jeho života.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY

report_problem Před prvním použitím si 
pozorně přečtěte následující 
pokyny. Tyto pokyny je 
třeba dodržovat i při 
každém dalším použití

camera_alt Fotografie a jiné obrázky 
produktu v tomto návodu 
nebo na obalu představují co 
možná nejvěrnější znázornění 
výrobku, nelze však zaručit, že 
výrobku dokonale odpovídají.

Při používání váhy New Baby Scale nenechá-
vejte dítě nikdy bez dozoru.

Váha není určena pro děti vážící více než 20 
kg. Přetížení může váhu poškodit nebo zničit.

Váhu New Baby Scale vždy umístěte na pevný, 
rovný a vodorovný povrch a chraňte ji před 
zdroji tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.

Přístroj nepoužívejte na místech, kde se po-
užívají aerosolové přípravky (spreje), ani v 
místnostech, do kterých je přiváděn kyslík.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vlhkých míst, 
jako je vana, dřez atd.

Přístroj neponořujte do vody ani do jiných 
tekutin.

Pokud váhu používáte, držte ji dále od zdrojů 
elektromagnetických vln, jako jsou mikrovln-
né trouby, mobilní telefony a bezdrátové sítě, 
protože by mohlo dojít k chybě při vážení.

Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, aby 
nedošlo k poranění elektrickým proudem.

V případě elektrostatické poruchy vyjměte 
baterie a opět je vložte zpět, aby byl obnoven 
normální chod přístroje.

Pokud se na displeji objeví zpráva „Err“, váhu 
vypněte. Poté ji znovu zapněte a řiďte se 
instrukcemi.

Nenechávejte nikdy nic ležet na plošině váhy, 
pokud ji nepoužíváte.

Pokud se váha nepoužívá, automaticky se po 
několika minutách po zapnutí vypne. Pokud 
chcete váhy vypnout rychleji, stiskněte na 
přibližně půl vteřiny tlačítko „“.

Přístroj není určený k použití osobami se sní-
ženými tělesnými, smyslovými nebo dušev-
ními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami 
s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, 
pokud tyto osoby nehlídá osoba zodpovědná 
za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba 
předem neoznámí pokyny týkající se použití 
tohoto výrobku. Je vhodné zajistit, aby si s 
přístrojem nehrály děti.

Váhu New Baby Scale používejte výhradně k 
účelu, pro který je určena a který je popsán 
v této příručce.

SLOŽENÍ VÝROBKU [insert_photo 1, 2 A 3]
1  Displej
2  Napájení  on/off 

3   tare  (Odečet výchozí hmotnosti)
4   hold  (Určení hmotnosti v daný okamžik)
5   kg / lb / oz  (jednotka hmotnosti)

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Kapacita: 0,05 až 18 kg.
• Odstupňování: 5 gramů.
• Funkce Tare
• Funkce HOLD
• Displej LCD
• Funkce změny jednotek měření hmotnosti 

(kg/lb/oz)
• Světelná kontrolka slabé baterie; ikona 

„LO“ se objeví při slabém nabití baterie.
• Automatické vypnutí
• Baterie: 1 x CR2032 (součást balení).
• Velikost displeje: 72 (d) x 28 (š) mm.
• Velikost přístroje: 560 (d) x 330 (v) x 53 

(š) cm.
• Čistá hmotnost přístroje: 1,56 kg.
• Podmínky pro skladování: -20 °C až 60 °C 

(vlhkost: 25%-85%).
• Provozní podminky: 0 °C až 40 °C (vlhkost: 

20%-95%).
• Přesnost měření hmotnosti:

· 0,05 kg – 10 kg (±0,005 kg).
· 10 kg – 15 kg (±0,010 kg).
· 15 kg – 20 kg (±0,020 kg).
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PŘÍPRAVA A VÝMĚNA 
BATERIE [insert_photo 3]

Umístění baterie
1  Sejměte kryt baterií na 

spodní straně váhy.
2  Odstraňte plastový kryt pod 

baterií CR2032 nebo případně 
vložte novou baterii CR2032.

3  Znovu nasaďte kryt.
4  Pro vážení dítěte váhu vždy poklá-

dejte na rovný a tvrdý povrch.
5  Před tím, než umístíte dítě na 

váhu, zkontrolujte, že je její 
povrch suchý a nekluzký. Na váhu 
můžete rovněž umístit ručník.

„KG / LB / OZ“ FUNKCE VOLBY 
JEDNOTEK HMOTNOSTI [insert_photo 3]
1  Před umístěním dítěte na váhu 

stiskněte toto tlačítko a zvolte 
jednotku „kg“, „lb“ nebo „oz“.

2  Jednotka hmotnosti se zobra-
zí při příštím zapnutí váhy.

FUNKCE NORMÁLNÍ VÁŽENÍ
1  Stisknutím tlačítka  on/off  váhu zapněte.
2  Na displeji se objeví  kg 

(lb nebo oz (libry: unce) podle 
zvolené jednotky hmotnosti).

3  Umístěte dítě na váhu. Pokud se dítě 
příliš hýbe, zvolte funkci  hold , která 
určí hmotnost dítěte v okamžiku, kdy 
se bude méně pohybovat. Jakmile 
přestane funkce „Hold“ blikat, váha 
zůstane ještě 20 vteřin zablokovaná.

4  Pokud je váha přetížená, ob-
jeví se zpráva „Err“.

FUNKCE VÁŽENÍ S RUČNÍKEM
1  Stisknutím tlačítka  on/off  váhu zapněte.
2  Na displeji se objeví  kg 

(lb nebo oz (libry: unce) podle 
zvolené jednotky hmotnosti).

3  Umístěte na váhu ručník. Ob-
jeví se jeho hmotnost.

4  Jakmile se objeví „Hold“ a přestane 
blikat, stiskněte tlačítko  tare .

5  Na displeji se objeví ikona „Tare“ a 
opět  kg (lb nebo oz (libry: unce) 
podle zvolené jednotky hmotnosti).

info_outline Nechte ručník na váze. Pokud 
jej z váhy sejmete, objeví se na 
displeji negativní údaj hmotnosti.

6  Umístěte na váhu nahé dítě. V 
případě potřeby zopakujte ope-
raci s tlačítkem  hold  dle pokynů 
v odstavci „normální vážení“.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ
Pro čištění váhy New Baby Scale používejte 
měkký vlhký hadřík.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vy-
jměte baterie.

Přístroj uložte na suché a bezpečné místo.

 RADY TÝKAJÍCÍ SE 
LIKVIDACE ODPADU

Obal je tvořen materiály, které nijak neo-
hrožují životní prostředí a lze je odevzdat 
k recyklaci do obecního sběrného a recyk-
lačního střediska. Papírový obal je možné 
vyhodit do papírového odpadu. Obalové fólie 

je třeba odevzdat do obecního sběrného a 
recyklačního střediska.

Když přístroj přestanete používat, zlikvidujte 
jej způsobem šetrným k životnímu prostředí 
a v souladu se zákonnými předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM zaručuje, že tento 
výrobek k datu koupě neobsahuje vady ma-
teriálu a výrobní vady. Záruka platí dva roky, 
s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje 
na poškození způsobená běžným opotřebe-
ním výrobku Dále se záruka na tento výrobek 
společnosti LANAFORM nevztahuje na poško-
zení způsobená nesprávným či nevhodným 
použitím, nehodou, použitím nepovoleného 
příslušenství, provedenými úpravami výrob-
ku nebo jinou situací jakékoli povahy, kterou 
nemůže společnost LANAFORM ovlivnit.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost 
za vedlejší, následné či zvláštní škody.

Všechny předpokládané záruky vhodnosti 
výrobku k určitému účelu se omezují na dobu 
dvou let od data první koupě, které musí být 
doložitelné kopií dokladu o koupi.

Jakmile společnost LANAFORM obdrží váš 
přístroj, podle možností jej opraví nebo 
vymění a zašle vám jej zpět. Plnění ze záruky 
poskytuje pouze servisní středisko společnos-
ti LANAFORM. Bude-li jakákoli oprava tohoto 
výrobku svěřena jiné straně než servisnímu 
středisku společnosti LANAFORM, záruka 
pozbývá platnosti.

SLOVENČINA

Ďakujeme, že ste si kúpili detskú váhu LA-
NAFORM.

Digitálna detská váha je presná, ľahko sa 
používa a umožní vám odvážiť vaše dieťa s 
presnosťou 5 g.

Detská váha je užitočný nástroj pre vás a vaše 
dieťa počas prvých mesiacov jeho života.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY

report_problem Pred prvým použitím si 
pozorne prečítajte nasledujúce 
pokyny. Tieto pokyny je 
treba dodržiavať aj pri 
každom ďalšom použití

camera_alt Fotografie a iné prezentácie 
produktu v tomto návode a na 
obale sú pripravené tak, aby boli 
čo najpresnejšie, no nemožno 
zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa pri používaní 
detskej váhy bez dozoru.

Váha nie je vhodná pre deti vážiace viac ako 
20 kg. Väčšie zaťaženie môže spôsobiť po-
škodenie a riziká.

Vždy dávajte detskú váhu na pevný, plochý a 
vodorovný povrch mimo zdrojov tepla, ako 
sú sporáky, radiátory atď.

Prístroj nepoužívajte na miestach, kde sa 
používajú aerosólové prípravky (spreje), ani 
v miestnostiach, do ktorých sa privádza kyslík.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vlhkých miest, 
ako sú vane, umývadlá atď.

Prístroj neponárajte do vody ani inej tekutiny.

Keď je váha v prevádzke, udržujte ju mimo 
dosahu zdrojov elektromagnetických vĺn, 
ako sú mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a 
bezdrôtové siete, pretože môžu negatívne 
ovplyvniť funkciu váhy.

Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

V prípade elektrostatického zlyhania, založte 
nové batérie, aby ste zabezpečili normálnu 
funkciu.

Ak sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie, 
váhu vypnite. Potom ju zapnite a postupujte 
podľa pokynov.

Nikdy nenechávajte nič na doske váhy, keď 
sa nepoužíva.

Ak sa váha nepoužíva, automaticky sa vypne 
po niekoľkých minútach zapnutia. Ak chcete 
vypnúť váhu skôr, približne pol sekundy po-
držte tlačidlo  on/off .

Tento prístroj nie je určený na používanie 
osobami vrátane detí so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťa-
mi alebo osobami, ktoré o prístroji nemajú 
potrebné vedomosti či skúsenosti s ním, po-
kiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby 
alebo im taká osoba predtým neposkytla 
pokyny týkajúce sa používania prístroja. Je 
vhodné zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali deti.
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