W22 KOJENECKÁ VÁHA
CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
1. Před prvním použitím
1.1 Předpokládaný účel použití
Kojenecká váha W22 je dokonalým přístrojem pro bezpečné vážení vašich novorozenců. Tato váha se snadným
ovládáním a velkým LCD displejem je přístrojem napájeným bateriemi a každodenní vážení je díky ní velmi snadné.
1.2 Informace týkající se bezpečnosti
- Bezpečnostní pokyny si vždy pečlivě přečtěte.
- Při používání této váhy dodržujte základní bezpečnostní opatření platná pro všechna elektronická zařízení.
- Tento návod pro uživatele si uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.
- Tento přístroj není vodotěsný. Tento výrobek nevystavujte dešti ani vlhkosti.
- Před použitím toto zařízení umístěte na pevný a rovný povrch.
- Pokud dojde k jakékoliv z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním technikem:
 Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 Došlo k pádu zařízení a jeho poškození.
 Zařízení vykazuje známky poškození.
 Základní jednotku neumisťujte ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje vody.
- Neprovádějte demontáž této váhy. Váha neobsahuje žádné díly, jejichž opravu by mohl provést uživatel.
- Váhu používejte pouze pro její předpokládaný účel použití.
1.3 Technická specifikace
Provozní teplota: 10°C - 40°C
Vlhkost prostředí: <Relativní vlhkost 80%
Maximální nosnost: 20 kg
Minimální zvážitelná hmotnost: 10 g
Dělení stupnice: po 10 g
Napájení: 2 x baterie typu AAA, LR6
Změna jednotek: kg, lb nebo ST

2. Instalace
Vložení baterií do příslušné schránky a aktivace displeje:
- Otevřete schránku pro baterie na spodní straně přístroje.
- Vložte 2 baterie typu AAA bez možnosti nabíjení (1,5 V), přitom dbejte na dodržení znázorněné polarity.
- Uzavřete schránku na baterie.
Baterie nezkratujte ani je nelikvidujte vhazováním do ohně. Jestliže přístroj nemá být po delší dobu používán,
baterie vyndejte.

3. Popis

1. LCD displej
2. Tlačístko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ
3. Tlačítko JEDNOTKA

4. Jednoduchý provoz
- Stiskněte tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ (2).
- Stiskněte tlačítko JEDNOTKA (3) pro výběr „Kilogram (kg), Stone (st) nebo Libra (lb).
- Opatrně položte dítě na váhu.

- Hmotnost dítěte (maximálně 20 kg) bude po pár sekundách blikat na displeji.
Jestliže používáte pro podložení dítěte ručník, je třeba jej na misku položit ještě před zapnutím. Jestliže tak
zapomenete učinit, stiskněte ihned po položení ručníku tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ, aby se jeho hmotnost
eliminovala.
Jestliže ručník odstraníte, váha zobrazí zápornou hodnotu.
- Na pár sekund stiskněte tlačítko ZAP / VYP / VYVÁŽENÍ (2) pro vypnutí váhy, nebo se váha vypne také automaticky,
když ji 20 sekund nepoužijete.

5. Chybová hlášení
Lo – Nízké napětí – proveďte výměnu baterií
O_ld – Pretížení – hmotnost dítěte je vyšší než 20 kg

6. Čištění
Váhu čistěte lehce navlhčeným hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čistící přípravky nebo
rozpouštědla.

7. Likvidace zařízení (ochrana životního prostředí)
Tento výrobek se na konci své provozní živostnosti nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu; je třeba jej předat
ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Potřebu tohoto postupu naznačuje symbol na
výrobku, v návodu pro uživatele a / nebo na krabici.
Některé z materiálů výrobku lze použít znovu, pokud je předáte do místa pro recyklaci. Opakovaným použitím některých
částí nebo surovin z použitých výrobků přispějete významným způsobem k ochraně životního prostředí. Pokud budete
potřebovat více informací o sběrných místech ve vašem regionu, prosíme, obraťte se na místní orgány.
Baterie je třeba před likvidací zařízení vyjmout.
Baterie zlikvidujte ekologickým způsobem podle předpisů vaší země.

8. Záruka
8.1 Záruční doba
Na přístroje se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den zakoupení nového přístroje. Záruka
se nevztahuje na spotřební díly ani na vady, které mají zanedbatelný účinek na provoz nebo hodnotu zařízení.
Záruka musí být prokázána předložení originálního potvrzení o nákupu, na kterém bude uvedeno datum zakoupení a
model přístroje.
8.2 Výjimky ze záruky
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením nebo provozem a na vady, které vzniknou
v důsledku použití neoriginálních dílů nebo příslušenství nedoporučovaného výrobcem.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, jako je například osvětlení, voda a oheň, ani na jakékoliv
škody způsobené během dopravy.
Žádnou záruku nelze uplatňovat tehdy, když dojde ke změně nebo odstranění výrobního čísla nebo pokud toto číslo
bude nečitelné.
Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2004/108/EC.
Výrobce:
ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ, s.r.o.
e-mail: art@ableresearchtechnology.com
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Boneco CR, s.r.o.
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen
zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám.
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad.
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití.
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení.
- Záruka se nevztahuje na:
a) části vystavené přirozenému opotřebení
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem
c) poškození a závady způsobené:
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň
nebo blesky atd.)
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním
střediskem nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození
pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na
nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší
platnost záruky.
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení
vady Zařízení.
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u
Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele
(kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele.
Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy.
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu
Ručitele.
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel.
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo
části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele.
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní
náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.)
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou.
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě).
K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci
náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní
hodině servisního zaměstnance.
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka
obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; jméno a
příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této
části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky.
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady
prodaného zboží.

Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky

…………………………………………………………………………………….
Podpis kupujícího
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