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1. ВСТУП  
 

Вдячні вам за покупку eMyScale - ваг для зважування дітей до 20кг з функцією підключення до 
смартфону через Bluetooth за допомогою ексклюзивного додатку eMyBaby для запису даних про 
вагу дитини. Перед початком використання приладу уважно прочитайте інструкцію по 
експлуатаціі. Вона містить важливу інформацію, тому збережіть її для використання в 
майбутньому. Описані в цьому посібнику характеристики виробу можуть бути змінені 
виробником без попереднього повідомлення.  
 

2. ЗМІСТ 
1 ваги 
3 батарейки AAA 
1 інструкція з експлуатації та гарантія  
Якщо в комплекті відсутнє що-небудь з цього списку, зверніться в точку продажу. 
 

3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте інструкції з безпеки та 
зберігайте їх для подальшого використання. 
1. Уникайте удару ваг о гострі або тверді предмети, також уникайте сильної тряски або вібрацій. 
2. Не зважуйте предмети, вага яких перевищує максимально допустиму для даного пристрою (20 
кг / 44 фунта / 1.48 унції). 
3. Не змочуйте ваги. Поверхня ваг можна очищати за допомогою м'якої тканини, при необхідності 
використовуючи натуральні засоби для чищення. 
4. Захищайте виріб від пошкоджень. Пошкодження поверхні може привести до невірної індикації. 
5. Батарейки необхідно замінювати при появі на екрані індикації  «LO». 
6. При установці батарейок дотримуйтесь правильної полярністі. 
7. Якщо передбачається, що ваги не будуть експлуатуватися протягом тривалого періоду часу, 
витягніть батарейки. 
8. Не розбирайте і не відкривайте корпус вироби, за винятком відсіку батарейок для їх зміни. 
9. Використовуйте виріб тільки за його прямим призначенням. 
10. Не намагайтеся самостійно лагодити виріб, оскільки несанкціоноване відкривання корпусу 
може привести до пошкодження апарату, а також може становити небезпеку для здоров'я. 
УВАГА: Майте на увазі, що будь-які зміни або модифікації приладу, які не здійснюються 
технічною службою MINILAND, не покриваються гарантією на виріб. 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДУ 
 
4.1. ОПИС ВАГ (мал. 1)  
 
a. Корпус ваг 
b. Кнопка вибору одиниць виміру (кг / фунти / унції) 
c. Кнопка “HOLD” (утримання) 
d. LCD екран 
e. Кнопка скидання показань 
f. Кнопка ON / OFF 
g. Відсік для батарейок 
h. Опори ваг 



 
 
4.2. ДІСПЛЕЙ (Малюнок 2) 
 
1. Значок увімкнення / вимкнення функції "HOLD" 
2. Значок батарейок 
3. Знак мінус 
4. Значок «TARE»  
5. Значення ваги 
6. Значки одиниць вимірювання 
 
5. КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
5.1 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
5.1.1. ЗАМІНА БАТАРЕЙОК 
 
Батарейки необхідно замінювати при погіршенні яскравості зображення і появі на екрані індикації 
«LO». 
1. Відкрийте відсік для батарейок (g) на задній частині терезів. 
2. Вставте три батарейки типу AAA. Перевірте розміщення батарейок відповідно до схеми на 
рисунку 3. 
3. Щільно закрийте відсік для батарейок. 
 
5.1.2. РОЗМІЩЕННЯ  
 
Обов’язково розміщуйте ваги на твердій горизонтальній поверхні, щоб уникнути їх пошкодження 
та забезпечити точність вимірювань.  
 
5.2 ВИКОРИСТАННЯ ВАГІВ 
 
1. Для включення ваг натисніть кнопку "ON / OFF" (f). Протягом декількох секунд відбувається 
активація всіх елементів дисплея (d). 
2. Коли на екрані з'явиться індикація "0.00", натисніть клавішу вибору одиниць ( "Unit") (b) для 
вибору одиниць виміру ваги - "кг" ( "kg"), фунт ( "lb") або унція ( " oz "). Обраний вами варіант 
з’явиться на дисплеї (6).  
3. Ваги готові до роботи. 
4. Функція скидання, або компенсації показань (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 (е). Після цього ваги будуть фіксувати тільки вагу покладеної на них 
дитини. (e). На дисплеї висвічується слово "TARE", і після цього при зважуванні враховується 
тільки вага покладеної на них дитини.  
5. Помістіть дитину на ваги, коли на дисплеї з'являться цифри "0.00" (кг / фунти / унції). 
6. Остаточна вага буде зареєстрована на дисплеї, коли з'явиться слово "HOLD". Ваги 
відключаються автоматично через одну хвилину. 
7. Якщо при зважуванні дитина занадто рухлива, можна використовувати функцію "HOLD". 
Увімкніть ваги (при необхідності використовуючи функцію компенсації показань TARE) і 
помістіть на них дитину. Якщо дитина рухлива, можна помітити, що вага, яка висвічується на 
екрані, злегка змінюється з часом. У цьому випадку натисніть кнопку "HOLD" (c), після чого на 
екрані почне блимати слово "HOLD". Після того, як індикація "HOLD" перестане блимати, 
значення ваги на екрані буде відповідати правильній вазі дитини.  Ваги відключаються 
автоматично через одну хвилину. 
 
Примітка: якщо на терезах перед включенням знаходилися будь-які речі, то значення,  що 
показується на екрані після включення все одно буде "0.00" (оскільки при включенні 
пристрій виконує функцію компенсації показань автоматично). Приберіть сторонні 
предмети з терезів і натисніть кнопку компенсації показань "TARE" (e), досягнувши появи 
значення "0.00" на вагах без вантажу 



 
5.3. eMyBaby 
5.3.1. РЕЄСТРАЦІЯ 
 
1. В першу чергу необхідно зареєструватися на веб-сайті  eMyBaby. Для цього: відкрийте браузер, 
перейдіть за адресою emybaby.com і клікніть на піктограму "СТВОРИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС". 
2. Заповніть поля, ввівши персональні дані, натисніть кнопку підтвердження згоди з умовами 
використання та в кінці натисніть кнопку "АКТИВУВАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС". 
3. На адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, прийде лист-запит підтвердження 
реєстрації. Натиснувши на посилання, що містить ваше електронне повідомлення, ви повернетесь 
на сайт eMyBaby, до якого ви зможете отримати доступ, вказавши своє ім’я користувача та пароль 
після натискання кнопки "Увійти". 
 
5.3.2. МОДУЛЬ eMyScale НА ВЕБ-СТОРІНЦІ eMyBaby 
 
1. Після входу в систему eMyBaby з зареєстрованим ім'ям користувача і паролем виберіть в розділі 
«Робочий стіл» вкладку EMYSCALE. 
2. Виберіть ім'я дитини,  яку потрібно зважити (попередньо зареєструйте дитину  в системі в 
модулі ( "Мой малыш"). 
3. Введіть вручну значення ваги.  
Система дозволяє переглянути всі записи і вивести графік зміни ваги дитини, а також порівняти 
дані зі стандартами ВООЗ. 
 
Примітка: перед реєстрацією вимірювань за допомогою додатка eMyBaby переконайтеся, що 
функція Bluetooth мобільного пристрою активована. 
 
5.3.3. Додаток eMyBaby 
 
Компанія Miniland розробила безкоштовний додаток eMyBaby, доступний для операційних систем 
iOS і Android, який можна легко завантажити і встановити на мобільний пристрій. Для 
завантаження програми eMyBaby спочатку перейдіть до відповідного магазину додатків. Додаток 
також можна завантажити безпосередньо з сайту; для цього проскануйте мобільним пристроєм 
відповідний QR-код, показаний нижче: 

 
Дотримуйтесь інструкцій, наданих вище, щоб встановити програму. 
 
1. Після встановлення програми відкрийте її. Перейдіть на ВХІД і введіть своє ім’я користувача та 
пароль, щоб отримати доступ, якщо ви вже зареєстровані, або зареєструйтесь, якщо ви ще цього не 
робили. Пам'ятайте, що Ви отримаєте повідомлення про підтвердження на адресу електронної 
пошти, яку Ви вказали при реєстрації. 
2. У головному меню виберіть параметр EMYSCALE. 
3. Виберіть дитину, яку ви бажаєте зважити (попередньо зареєструвавшись у модулі "Мой 
малыш"). 
4. Автоматично зареєструйте вагу, надану вагами, або введіть дані про вагу вручну. 
 
Система дозволяє переглянути всі записи і вивести графік зміни ваги дитини, а також порівняти 
дані зі стандартами ВООЗ. 
 
 
 
 



5.4. ДІАГНОСТИКА І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 
НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ РІШЕННЯ 

Мобільний пристрій не може 
виявити eMyScale при 
вимірюванні 

Терези не включені. 
 

Увімкніть ваги, натиснувши 
кнопку "ON / OFF" (f) 

Мобільний пристрій не 
підтримує стандарт Bluetooth 
BLE 4.0. 
 

Перевірте сумісність eMyScale 
з різними пристроями в розділі 
7. Технічні характеристики 

Функція Bluetooth на 
мобільному пристрої не 
активована 
 

Перевірте, чи включена 
функція Bluetooth на пристрої 

У вагах закінчився заряд 
батарейок 
 

Замініть батарейки на нові, 
виконуючи вказівки розділу 
5.1.1. 

eMyScale знаходиться поза 
досяжністю Bluetooth 
мобільного пристрою 
 

Розмістіть мобільний пристрій 
ближче до ваг 

Після зважування мобільний 
пристрій не вказує значення 
ваги 
 

У eMyBaby була обрана опція 
ручної записи ваги 
 

Виберіть опцію автоматичного 
запису з ваг 

На мобільному пристрої 
відображається неправильне 
значення ваги 
 

Можливо, при передачі даних 
були присутні перешкоди 
 

Повторіть зважування 
 

Рівень заряду батареї ваг 
занадто низький 
 

Замініть батарейки на нові, 
виконуючи вказівки розділу 
5.1.1. 

Терези не включаються У вагах закінчився заряд 
батарейок 

Замініть батарейки на нові, 
виконуючи вказівки розділу 
5.1.1. 

Батарейки встановлені 
неправильно 

Встановіть батарейки згідно з 
вказівками в розділі 5.1.1. 

 
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ 
6.1. ОЧИЩЕННЯ 
• Поверхню ваг очищайте за допомогою м'якої тканини, при необхідності використовуйте 
натуральні засоби для чищення. 
• Не використовуйте розчинники або абразиви 
• Не змочуйте ваги. 
 
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Одиниці виміру: кг / фунти / унції 
- Максимальна вага: 20 кг / 44 фунта / 705.48 унції 
- Ціна ділення: 0.01кг / 0.02фунта / 0.1 унції 
- Точність: 0.6% (від значення ваги) ± 1дкг, ДКГ = 10г 



 
- Індикатор перевищення допустимої ваги: "EEEE" 
- Індикатор низького заряду батарейок: "LO" 
- Функція автоматичного вимкнення через 1 хвилину 
- Bluetooth BLE 4.0 
- Сумісність: 
  • Android:  
Версія: 4.3 і вище 
Пристрої, сумісні з BLE 4.0 
• iOS:  
Версія: 7.0 і вище 
Пристрої: iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 і 6 Plus; iPad Air, iPad Mini і IPad 3-го і 4-го покоління. 
- Батарейки: 3 x AAA 1,5 В 
 
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ВИРОБУ ТА БАТАРЕЙОК 
• 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. 

 


