
CANTAR ELECTRONIC cod 05577

Continut:
- Cantar
- 2 baterii alcaline AA2X1.5V
- Instructiuni de utilizare

Cu forma sa ergonomica si compacta , cantarul electronic Chicco va poate cantari copilul inca din primele zile de la nastere si greutati de la 30gr la 20 kg. Diviziunea de 10 gr va poate permite sa depistati si cele mai
mici variatii de greutate. Cantarul garanteaza o utilizare simpla si practica datorita unui program anti-vibratie sofisticat. Greutatea este afisata corect si in situatia in care bebelusul se misca. Afisajul LCD permite o citire
simpla si imediata. Memorarea ultimei greutati inregistrate este utila pentru a calcula fluctuatile de greutate intre cantariri.

Legenda: (fig A)
Baza cantarului
Afisaj LCD

Buton pornire/oprire
Tasta functionala pentru setarea de la 0 (TARE)
Compartiment pentru baterii

AVERTISMENTE:

 Acest cantar este destinat utilizarii in casa, nu poate avea o utilitate publica si nu poate fi folosit in scopuri comerciale.

 Intotdeauna ridicati cantarul atunci cand doritin sa-l miscati. Nu-l tarati sau tarsaiti deoarece se poate deteriora si functionarea sa in mod corect poate fi alterata.

 Intotdeauna manevrati cantarul cu cea mai mare grija.

 Nu lasati copilul asezat pe cantar fara sa fie supravegheat

 Asezati cantarul pe suprafete plane si stabile.

 Nu asezati pe cantar greutati mai mari decat greutatea maxima pe care o poate cantarii(20kg).

 In cazul in care cantarul nu este utilizat o perioada mai mare de timp, inlaturati bateriile din compartimentul lor.

 Nu lasati cantarul cu accesoriile sale , nici ambalajul la indemana copilului.

 Dupa ce ati scos din ambalaj cantarul, verificati sa nu fie deteriorat . In situatia in care acesta este deteriorat, nu-l utilizati si adresati-va vanzatorului.

 Nu scufundati cantarul in apa sau in lichide, nu il puneti sub jetul de apa, nu lasati sa curga apa in el, aceasta ar putea sa-l strice sau sa-i diminueze calitatea functionarii

 Caracteristicile estetice ale acestui produs pot fi modificate de catre fabricant fara preaviz.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1 PREGATIREA
Inlaturati capacul compartimentului pentru baterii situat sub cantar (fig 1). Introduceti bateriile incluse in pachet respectand polaritatea
Asezati cantarul pe o suprafata plana, neteda si stabila(fig2) si nu puneti pe cantar niciodata greutati mai mari decat poate cantarii(20kg)
2. PORNIREA SI VIZUALIZAREA ULTIMEI CANTARIRI

Apasati butonul pornit/oprit (fig3). Ecranul va afisa timp de 1 secunda. Dupa aceea afisajul va indica timp de 2 secunde valoarea ultimei cantariri apoi va afisa (fig3).
Gratie sistemului de memorare a ultimei cantariri este posibil sa calculati diferenta de greutate intre ultima cantarire si cea care urmeaza; este suficient sa notati in tabelul inclus, greutatea care apare inainte de a
efectua cantarirea.
CANTARIREA

Cand afisajul indica , puteti aseza un prosop pe platanul cantarului si sa apasati butonul pentru reglajul tarelor (fig 5). Verificati ca afisajul sa indice , apoi asezati copilul pentru a-l
cantari.

ATENTIE:Cantarul este dotat cu un sistem de cantarire automata chiar si in cazul in care copilul se misca.. Timpul pentru afisarea greutatii poate varia in functie de miscarile bebelusului.Cand
greutatea este afisata aceasta va clipi de 3 ori. A treia oara indica greutatea copilului(fig6) Cantarul se inchide automat dupa 30 secunde (fig7)

ATENTIE: Pentru greutati mai mari de 20 kg cantarul va afisa mesajul de eroare (fig8)
3 BATERII DESCARCATE

Afisarea mesajului indica faptul ca bateriile sunt descarcate si trebuie inlocuite.
3.1. INLOCUIREA/MONTAREA BATERIILOR
Desfaceti capacul compartimentului pentru baterii care se afla sub cantar(fig 9). Extrageti bateriile consumate si introduceti bateriile noi respectand polaritatea si tipul bateriilor recomandat de fabricant. Montati
capacul la loc.

 Inlocuirea bateriilor trebuie sa fie executata de catre un adult
 Utilizati baterii alcaline identice sau echivalente cu cele recomandate de producator.
 Nu amestecati baterii de mai multe tipuri sau baterii consumate cu baterii noi.
 Dupa ce efectuati aceasta manevra nu lasati baterii sau unelte la indemana copilului.
 Nu scurcircuitati bateriile inversand polaritatea
 Indepartati bateriile in situatia in care nu folositi cantarul o perioada mai lunga de timp.
 Indepartati bateriile consumate pentru a evita eventuale pierderi de lichide care ar putea deteriora produsul.
 Nu aruncati bateriile in locurile de colectare al gunoiului menajer, aruncati-le in locurile special amenajate pentru astfel de componente.
 In cazul in care bateriile pierd lichid, schimbati-le imediat si curatati spatiul pentru baterii, spalati bine mainile daca au intrat in contact cu acesta.
 Nu incercati sa reiancarcati bateriile care nu se reiancarca, acestea ar putea exploda
 Nu este recomandat sa utilizati baterii reincarcabile deoarece aceasta ar putea diminua calitatea functionarii produsului.
 Acest produs nu este conceput pentru a functiona cu baterii care contin lithium.

ATENTIE: utilizarea incorecta poate atrage dupa sine pericole.
4. CURATAREA SI INTRETINEREA
Curatati cantarul cu o panza umezita cu apa, nu utilizati produse abrazive, sau substante chimice. Nu udati produsul, nu-l scufundati in apa si nu permiteti sa patrunda lichide in el.. Depozitati-l intr-un loc racoros si
uscat, departe de razele directe ale soarelui sau de orice sursa de caldura directa. Nu asezati alte obiecte peste el.



CARACTERISTICI TEHNICE
Mod. 06746
REF. 00 005577 000 000
Dimensiuni: mm 610 * 345 * 64 mm
Capacitat minima: 0.02kg(20 gr)
Capacitate maxima: 20 kg(20.000g)
Diviziuni scala : 10 gr
Alimentare: 2 baterii alcalineX 1,5V AA
Limita de temperatura pentru utilizare: 10/+40 grade C
Limita de temperatura in timpul transportului si de depozitare: -10+50grade C
Metru indicativ cm 55
FUNCTIUNI
Blocarea cantaririi (anti-vibratii)
Inchidere automata

Reglarea tarelor
Memorie pentru ultima cantarire

Atentionare in cazul bateriilor consumate

Atentionare pentru greutati care depasesc limita de cantarire
Afisaj LCD
LEGENDA PENTRU SIMBOLURI

Conform directivelor CE aplicabile

ATENTIONARI

Cititi instructiunile de utilizare

Instructiuni de utilizare

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Artsana S.p.A, declara prin prezenta ca acest cantar poarta inscriptia CHICCO, Mod 06746 si este conform conditiilor esentiale si a aaltor dispozitii pertinente trasate de catre Directiva2004/108/CE (compatibilitate
electrimagnetica).Copia integrala a declaratiei de conformitate CE, poate fi solicitata la Artsana S.p.A..Via S. Catelli1-22070 Grandate (Co) Italia

ATENTIE: in prezenta interferentelor electromagnetice , de ex a unui aparat de radio-transmitator in imediata apropiere,este posibil ca valoarea care apare in urma cantaririi sa fie influentata. Odata
eliminat bruiajul, cantarul va functiona la cote de calitate maxime. Pentru aceasta, opriti si reporniti cantarul. Acest cantar este dotat cu un dispozitiv inteligent de repunere la 0. Din acest motiv este posibil ca atunci
cand cantarirea este facuta foarte lent este posibil ca afisajul sa indice 0

Acest produs este conform Directivei UE 2002/95/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de colectare special pentru echipamente electrice si electronice sau trebuie predat unui dealer in
momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul este responsabil de aruncarea la un punct de colectare special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de
punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul. Colectarea si reciclarea echipamentului in centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale
efecte negative asupra sanatatii sau a mediului inconjurator.

IN CONFORMITATE CU Directiva EU 2006/66/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca la sfarsitul utilizarii, bateriile consumate trebuie depuse intr-un centru special de colectare a acestor echipamente.Eventualul simbol chimic Hg,Cd,Pb indicat pe pubela barata
arata tipul de substante pe care le contin bateriile. Hg= Mercur,Cd= Cadmium,Pb= Plumb. Utilizatorul raspunde de depozitarea bateriilor consumate in locurile special amenajate pentru a evita afectele negative asupra
mediului inconjurator si pentru a nu ne compromite sanatatea si contribuie la reciclarea deopotriva a substantelor continute de baterii. Nerespectarea acestor norme privind bateriile de unica folosinta duce la
distrugerea mediului inconjurator si a sanatatii umane. Pentru informatii suplimentare privind centrele de reciclare valabile, contactati agenti locala privind reciclarea acestui tip de produse sau magazinul de unde ati
achizitionat bateriile.

ARTSANA in acord cu Soehnle Professional isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in aceasta brosura. Reproducerea ,transmiterea, traducerea, chiar partiala a acestei
brosuri si sub orice forma, este interzisa fara acordul scris al ARTSANA.

Garantie: Acest produs beneficiaza de o garantie de 2 ani, pentru defectele din fabricatie de la data la care a fost achizitionat.
ARTSANA garanteaza pentru o perioada de 2 ani oricarui defect prin inlocuirea sau repararea produsului pentru nefunctionare corespunzatoare din motive de fabricatie, in mod gratuit. Pentru ca garantia sa fie valabila
pastrati factura (chitanta)

Producator: Artsana SpA – Italia Via Saldarini Catelli 1 – 22070 Grandate (Como) Italy
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


