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1. ВВЕДЕННЯ 
Вітаємо Вас з придбанням цих еволюційних ваг із платформою для дітей з 
вагою до 50 кг і з'ємною чашею для новонароджених немовлят. Перед 
використанням даного приладу, уважно ознайомтеся з інструкцією по 
використанню. Зберігайте дану інструкцію, яка містить важливу для Вас 
інформацію. 
 
Техничні характеристики, наведені в цій інструкції по користуванню, 
підлягають модифікаціям без попереднього повідомлення. 
 
2. КОМПЛЕКТ 
1 Ваги 
1 чаша для зважування новонародженого немовляти 
1 платформа  для зважування дитини від 20 кг 
2 батарейки AA 
1 інструкція по користуванню і гарантія 
 
У разі виявлення недостачі якого-небудь з перерахованих вище елементів, 
звертайтеся до дистриб'ютора. 
 
3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
Перед початком використання приладу  уважно прочитайте інструкції з 
безпеки і збережіть їх для наступного використання. 
1. Не ударяти ваги гострими або твердими предметами і не піддавати сильної 
вібрації. 
2. Не зважувати предмети, що перевищують за своєю вагою межу 
зважування (50 кг /100 фунтів). 
3. Ніколи не мочити ваги. Ви можете очистити ваги за допомогою м'якої 
ганчірки і натуральних засобів для чищення 
4. Не пошкоджуйте основу кювети і платформу для зважування. Якщо ці 
частини прийдуть в непридатність, при вимірюванні ваги можливі помилки в 
даних. 
5. При появі на екрані напису «Low-battery», поміняйте  батарейки. 
6. Батарейки повинні встановлюватися зі збігом полюсів. 



7. Виймайте батарейки, коли ваги не використовуються  протягом  тривалого 
часу або відкладаються на зберігання. 
8. Ніколи не намагайтеся відкривати чи демонтувати будь-яку частину 
приладу, окрім заміни батарейок. 
9. Використовуйте цей прилад  тільки за встановленним призначенням. 
10. Не проводити ремонт даного апарату самостійно, так як при його 
відкритті або проведенні будь-яких маніпуляцій  Ви можете зіпсувати 
електронний прилад або наразити себе на небезпеку.  
 
УВАГА!: Майте на увазі, що будь-які зміни або модифікації приладу, які не 
здійснюються технічною службою MINILAND, не покриваються гарантією 
на виріб. 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ 
1. Ваги 
2. Чаша для зважування новонародженого немовляти 
3. Платформа для зважування дитини від 20 кг 
4. LCD екран 
5. Кнопка ON/OFF / одиниця ваги (кг/фунт і унція) 
6. Кнопка TARE (тарування) 
7. Кнопка “HOLD” (утримання) 
8. Бігове колесико OPEN/CLOSE 
 

 
 
 
5. Інструкція про ВИКОРИСТАННЮ 
 
5.1  ПІДГОТОВКА 



 
1. Встановлення батарейок: відкрити кришку відділення для батарейок в 
нижній частині ваг і вставити належним чином дві батарейки. 

 
2. Робочі умови: помістити ваги на тверду горизонтальну поверхню 
 
 
 
5.2  ОПЕРАЦІЇ 
1. Натисніть кнопку «On/Off» (5),  щоб увімкнути ваги. 
2. Знову натисніть кнопку «On/Off» (5),  щоб вибрати одиницю вимірювання 
ваги між «фунтами і унціями» або «кг», коли всі цифри відобразяться на 
екрані. 
3. На LCD-екрані (4) повинен з'явитися останній результат зважування. Через 
кілька секунд дисплей покаже "0.00" (kg / lb & oz). Ваги будуть готові до 
використання після появи відміток "0.00" (kg / lb & oz) і "  ",  
4. Функція TARE дозволяє не враховувати вагу допоміжних предметів, таких 
як рушники або пелюшки, щоб не спотворити вимірювання, якщо дитина 
зважується разом з ними. Для її використання необхідно спочатку зважити 
дані аксесуари і натиснути на кнопку TARE (6). Після цього ваги будуть 
фіксувати тільки вагу покладеної на них дитини. Ця функція може 
використовуватися, якщо вага аксесуарів перевищує 0.5 кг. 
5. Помістіть дитину на ваги, коли на дисплеї з'явиться “0,00” (кг / фунт або 
унції). 
6. Під час зважування цифри будуть блимати . Остаточним показником ваги 
буде той, який відобразиться на дисплеї без миготіння цифр. 
7. Перш ніж зважувати що-небудь інше, спочатку зніміть дитину з ваги, 
натискайте кнопку «HOLD», поки на екрані не з’явиться «0,00 kg». 
8. Через 40 секунд, ваги повинні автоматично вимкнутися. 
 
Примітка: Нічого не поміщати на ваги до їх включення. 
 
ЗАМІНА ЛОТКА ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ 
  



Щоб змінити лоток, виконайте наступні кроки:  
1. Поверніть бігове колесико (8), яке знаходиться під вагами, у положення 
OPEN. 
2. Зняти з ваг лоток для зважування і встановити інший. 
3. Після правильного встановлення нового лотка поверніть бігове колесико 
(8) в положення CLOSE. 
 
 
 
 

 

 
 
Примітка: рекомендується вдаватися до використання платформи 
зважування (3), тільки якщо дитина може самостійно стояти та утримувати 
рівновагу. 



 
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Очищення. 
Ніколи не мочити ваги. Ви можете очистити ваги за допомогою м'якої 
ганчірки і натуральних засобів для чищення. 
 
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Одиниця виміру: кг 
- Макс. вага: 50 кг 
- Шкала: 0.01кг 
- Точність: 0 - 10 кг = +/- 50 г 
                  10 - 20 кг = +/- 60 г 
                  20 - 30 кг = +/- 90 г  
                  30 - 40 кг = +/- 120 г  
                  40 - 50 кг = +/- 150 г 
- Показник перевантаження: "O-LD"  
- Індикатор низького рівня заряду батарей: "LO" 
 
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЇ БАТАРЕЙОК ТА ВИРОБУ 
 
• Пам'ятайте про те, що з метою мінімізації шкоди для навколишнього 
середовища виріб слід утилізувати, попередньо вийнявши батарейки. 
• Не викидайте продукти, на яких нанесена піктограма, що зображає 
сміттєвий контейнер, разом з побутовими відходами.  Для забезпечення 
збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані 
пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або 
магазин,  де був придбаний продукт. 

 


