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Köszönjük, hogy a LANAFORM® digitális csecsem mérlegét választotta. A digitális csecsem mérleg pontos, könnyen
használható, és maximum 20 súlymérés eredményét képes tárolni. Homorú alakja folytán súlymér állomásként is
használható. A digitális csecsem mérleg hasznos tartozék mind a szül k, mind a gyerekek szempontjából, a baba
fejl désének els néhány hónapjában.
ÁBRA
1. A folyadékkristályos kijelz az alábbi jellemz kkel rendelkezik:
1 Az egyes memóriák rajzfilm-figurái
Ready: A csecsem mérleg használatra kész
Hold: A csecsem mérleg tárolja az eredményt
2 1234: A tárolt eredmények sorszáma
Tare: A csecsem ruha tárázás funkciója
3 Telepjelz
2. Be/kikapcsoló (ON/OFF) gomb
3. Lb/kg/oz: ezzel a gombbal lehet változtatni a mértékegységet (font/kilogramm/uncia)
4. M bekapcsoló gomb: ezzel lehet a memória funkciót használni
5. Set/Tare: ezzel lehet mérni és nyugtázni a tárasúlyt.
JELLEMZ I ÉS FUNKCIÓI
• Maximum 20 kg/44 lbs/704 oz
• Világító digitális kijelz , színes képerny vel
• Tárázási funkció
• Súly mértékegység átkapcsolás funkció (kg/lb/oz)
• Telepfeszültség csökkenésének jelz je
• Automatikus kikapcsolás
• Tápfeszültség: 4 db AAA méret elem
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Meztelen csecsem k mérésekor
1 Nyomja meg a be/kikapcsolót (ON/OFF), és ezzel kapcsolja be a csecsem mérleget.
2 Megjelenik az utolsó mért érték, kilogrammban. Ha a súlyt fontban vagy unciában akarja kiíratni, az lb/kg/oz gomb
nyomogatásával állítsa be azt.
3 Néhány másodperc elteltével a csecsem mérleg 0.00-t ír ki, a súly mértékegységével együtt. Megjelenik a készenlét
(READY) ikon. Nyomja meg az lb/kg/oz gombot, ha más súlymértéket akar használni.
4 Rakja fel a csecsem t a mérlegre. Amikor a memóriába téve (HOLD) jelz villog, akkor a csecsem súlya már a
memóriába kerül. Ha egy másik csecsem t is meg kíván mérni, vegye le az els babát a mérlegr l, miközben a HOLD
jelz villog. A kijelz ekkor --- jelet mutat, ezt követi a 0.00. Helyezze rá a második gyereket a csecsem mérlegre.
Törülköz re vagy egyéb alátétre helyezett csecsem mérése
1. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, és ezzel kapcsolja be a készüléket.
2. Az utoljára mért érték kiíródik, a mértékegység kilogramm. Ha a súlyt fontban vagy unciában akarja kiíratni, nyomja meg
az lb/kg/oz gombot.
3. Néhány másodperc múlva a csecsem mérleg 0.00-t ír ki, valamint a súly mértékegységét. Megjelenik a készenlét (Ready)
ikon. Ha más súly-mértékegységet akar használni, nyomja meg az lb/kg/oz gombot.
4. Rakja fel a törölköz t vagy az alátétet a csecsem mérlegre.
5. Nyomja meg a Set/Tare gombot, amikor a törülköz vagy az alátét súlya megjelenik, és a mikor a memóriába téve
(HOLD) ikon villogni kezd.
6. Rakja rá a csecsem t a törülköz re vagy alátétre, amikor a mérleg 0.00 értéket jelez. A súly mértékegységével együtt
világít a készenlét (READY) ikon, és a tárázás (TARE) ikon.
7. A csecsem súlya akkor jelenik meg, amikor a villogó memóriába téve (HOLD) ikon megjelenik. Néhány másodperc
elteltével a kijelz ---------- jelzést ad, és a képerny visszaáll készenléti üzemmódba. A tápfeszültség 50 másodperc
után kikapcsol, ha nem mérnek meg további csecsem t. A tápfeszültséget ki is lehet kapcsolni, az ON/OFF gomb
megnyomásával.

gomb
Az M gomb f funkciója, hogy kezelje a memória kiválasztást. Az adattárolási funkció könnyítése érdekében a digitális
csecsem mérleg négy különböz rajzfilm-figurával különbözteti meg a 4 memóriát (kacsa, medve, elefánt és kutya), melyben
a súlyértékek tárolhatók. Minden figura öt mérést tud tárolni, tehát összesen 20-at. Amikor a hatodik súlyt írják a memóriába,
mindig a legrégebbi érték kerül törlésre.
Súlymérés az
gombbal
Ismételje meg az 1, 2, 3 jel m veleteket, amikor meztelenül méri a csecsem t.
Ismételje az 1, 2, 3, 4, 5, 6 jel m veletet, ha a csecsem t törülköz n, vagy más alátéten méri.
Ezt követ en az alábbiakat tegye:
5 Mikor a csecsem súlya megjelenik és a memóriába téve (HOLD) ikon villogni kezd, nyomja meg az
gombot. A
rajzfilm-figurák és a baba súlya megjelenik.
6 Az
gomb nyomogatásával válassza ki a megfelel rajzfilm-figurát.
7 Nyomja meg a Set/Tare gombot, hogy ezzel nyugtázza a kiválasztást. A kiválasztott figura villogni kezd, és a csecsem
súlyát tárolja. A tápfeszültség néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Ugyanazon csecsem ismételt
mérésekor ismételje meg az 1 7 pontot. El ször nyomja meg az
gombot, hogy kiválassza a szükséges rajzfilmfigurát, és utána nyomja meg a Set/Tare gombot, hogy meger sítse a kiválasztást. Ekkor memóriába kerül a második
súly. A tápfeszültség néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Ha meg akarja nézni a csecsem tárolt súlyát, a következ képpen járjon el:
A tárolt rekordok csak a tápfeszültség kikapcsolása után tekinthet k meg.
1. Nyomja meg az M gombot, hogy bekapcsoljon a készülék.
2. Megjelenik a négy rajzfilm-figura.
3. Az M gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt rajzfilm-figurát.
4. Nyomja meg a Set/Tare gombot.
5. Az 1. számú súly jelenik meg,
6. Ismét nyomja meg az M gombot, ha meg akarja nézni az ugyanazon rajzfilm-figura alatt tárolt különböz adatokat.
A többi rajzfilmfigura alatt tárolt értékeket úgy tudja megnézni, ha kikapcsolja a csecsem mérleget, majd elölr l
kezdi a fenti eljárást.
7. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A tápfeszültség automatikusan kikapcsol, ha
egy percig nem nyúl az ON/OFF kapcsolóhoz.
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
- A csecsem mérleg tisztításához használjon egy puha, nedves kend t.
- Ne használjon semmilyen karcoló hatású tisztítószert.
- Ha hosszabb ideig használaton kívül lesz a készülék, vegye ki a telepeket.
- A készüléket száraz, biztonságos helyen tárolja.
KORLÁTOZOTT GARANCIA
A LANAFORM® cég garantálja, hogy a csecsem mérleg a vásárlás dátumától számított két évig gyártási- és anyaghibamentes lesz, az alább megadott kivételekkel.
Ez a LANAFORM® garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszer használat, baleset, nem hozzáill tartozék felrakása, a
készülék módosítása esetében, vagy egyetlen más olyan esetben sem, mely meghaladja a LANAFORM® hatáskörét.
A LANAFORM® nem tehet felel ssé semmilyen véletlen, következmény jelleg vagy specifikus kárért sem.
Amennyiben garancia alá tartozó hibás terméket kap, a LANAFORM® javítja, illetve szükség esetén cseréli az ön digitális
csecsem mérlegét, és visszaküldi Önnek, valamint megtéríti, a körülményekt l függ en az összes felmerült költséget. Ha a
készüléket nem a Lanaform® Szervizközpont tartja karban, ez megsz nteti a garanciát.
Selejtezés
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások szerint. Egyéb
ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgy jt be
dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül alkatrészt nem tartalmaz.
Az elektromos készülék nem helyezhet el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a
vonatkozó környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.

Magyarországon forgalmazza:
BonAir BG Kft.
1174 Budapest,
rinci út 24.
JÓTÁLLÁSI JEGY
Fogyasztói szerz dés tartós fogyasztási cikkek jótállási feltételeir l. A termék megfelel az E.E.C. irányelveknek.
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban
Ptk.) 248.§-ában foglaltakra figyelemmel, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettséget vállalunk a vásárlás napjától
számított 24 hónapig.
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó
a törvényb l ered jogait nem érinti. Fogyasztónak min sül: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül es célból (
Ptk. 685. § d. pont) a forgalmazóval szerz dést köt személy. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot
(számlát), úgy a fogyasztói szerz dés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (a 49/2003.. (VII.30.) GKM rendelet 2. § –a) . Javasoljuk,
hogy a termék megvásárlásakor kapott megfizetésre vonatkozó bizonylatot, jótállási jegyet a szavatossági igény (Ptk.305. §
–311/A-ig, 685§ e. pont), 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet) érvényesítése érdekében is rizze meg. A forgalmazó köteles a termék átadásával
egy id ben – külön kérés nélkül –a jótállási jegyet átadni.
Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet . A jótállási jegy szabálytalan kiállítása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
Ha a vásárló a termék rendeltetésszer használata mellett bekövetkez meghibásodása miatt a vásárlástól számított három
munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer
használatot akadályozza. Javasoljuk, hogy a termék használatba vétele el tt feltétlenül olvassa el és tanulmányozza a kezelésihasználati utasítást. Gyártási, -összeszerelési hibából származó jótállási javítás iránti igényt a jótállási jegyen felsorolt javítószolgálatnál
közvetlenül is lehet érvényesíteni.
A gyártási hibás termék átvételének és kiadásának feltételei:
1. A használat során keletkezett szennyez désekt l megtisztított terméket szabad csak átadni.
2. A hibás alkatrész kicserélése esetén csak új alkatrész építhet be.
3. A szerviz köteles a hibás termék átvételekor átvételi elismervényt, vagy azzal egyenérték sorszámozott garanciális munkalapot
kiadni. Az átvételi elismervényen, a munkalapon a következ adatokat kell feltüntetni.
a. A bejelentés és átvétel napját
b. A termék típus számát, megnevezését, gyártási számát
c. A termék általános állapotára utaló megállapításokat, a vásárló által bejelentett hibát vagy kifogást
d. Az átvett tartozékok, okmányok jegyzékét
e. A kijavítás várható id pontját
4. A gyártási eredet hiba elhárítása után: a javítás módját, a beépített alkatrész cikkszámát, a javítás befejezésének id pontját a
garanciális munkalapon rögzíteni kell.
5. A javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a termék kijavítását 15 napon belül végezze el. Termékcsere esetén a hibás fogyasztási
cikket és annak összes tartozékát, kezelési utasítását a szerviz veszi át. Törött, sérült, hiányzó tartozékok árát a vásárlónak
kell megfizetnie.
6. A kijavított terméket kipróbálva, üzemképes állapotban kell kiadni. A jótállási jegy javító szelvényére a szerviz köteles beírni: a
javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel id pontját, a hiba okát és a javítás módját, a megjavított termék visszaadásának
id pontját, a jótállás - a kijavítás id tartamával meghosszabbított - új határidejét.
A jótállási igény nem érvényesíthet :
A termék kizárólag a háztartásokban szokásos használatra készült. Ipari, kereskedelmi és vendéglátó ipari célra nem használható.
a. A termékhez kapott kezelési utasítástól eltér használatra, átalakításra, helytelen tárolás és szállítási sérülés miatt a sérült részekre,
elemi kárra vagy egyéb nem gyártási eredet hibára a jótállás nem vonatkozik.
b. Olyan hibára, amely az el írt rendszeres karbantartás hiánya miatt keletkezett.
c. Szakszer tlen javításból származó hibára, amelyet nem a kijelölt és javítással megbízott szerviz okozott.
d. A kopó alkatrészek természetes kopása, elhasználódása esetén.
e. A termék üzembe helyezését, karbantartását a szerviz külön költség felszámolása mellett végzi el.
f. A javítószolgálat nem kötelezhet a használati utasításban el írt karbantartások garanciában történ elvégzésére.
A jótállási jegy címjegyzékében történt változásokról a következ telefonszámon, faxon, e-mail címen információt adunk és tájékoztatjuk
a lakóhelyéhez legközelebb lév új szerviz elérhet ségér l.
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