NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

ADE M107600
Elektronska tehtnica
za tehtanje dojenčkov
AD-M107600

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Čiščenje in vzdrževanje
Tipka 1
Tipka 2
Tipka 3

TARE
UNIT
ON/OFF

- tare funkcija
- sprememba enote tehtanja (kg/lb/st)
- vklop in izklop (kg/lb/st)

Postavitev in zagon tehtnice
Tehtnico uporabljajte le na trdni in ravni podlagi.
Za tehtanje dojenčka uporabljajte prejeti pladenj za tehtanje.
Otroci se lahko tehtajo na ploščadi.

Vstavite baterije:
Odprite predal za baterije, ki se nahaja na spodnjem delu tehtnice in vstavite 2 Litijevi bateriji
z dolgo življenjsko dobo (CR2032), ki sta priloženi. Posebej pozorni bodite na označen +/pol.
Pravilno zaprite predal in se prepričajte, da je dobro zavarovan.
Odstranite izrabljene baterije in jih vrzite med posebne odpadke. Ne smemo jih mešati z
gospodinjskimi odpadki.

Namestitev pladnja na tehtnico
Preprosto potisnite pladenj čez tehtalno ploščad in poskrbite, da sta oba dela trdno povezana.
Tehtnico postavite na ravno površino.

Pozor:
NE dvigujte tehtnice samo za pladenj. Vedno jo oprimite skupaj z bazo tehtnice.

Tehtanje
1. Če je potrebno, namestite pregrinjalo (npr. papir ali tkanino) na pladenj PRED vklopom.
Tako bo tehtnica našla točko nič, vključno s težo pregrinjala.
2. Pritisnite ON / OFF tipko in počakajte, da se na zaslonu prikaže '0 0,00 (0.0) po
samodejni funkciji testiranja.
3. Položite dojenčka na pladenj, oz. povabite otroka, da stopi na ploščad.
4. Tehtnica bo samodejno prikazala težo otroka / dojenčka in to vrednost »zadržala«
/»Hold«, dokler vi bodisi ne izklopite tehtnice ročno, ali počakajte, da se samodejno
izklopi po 30 sekundah. Rezultat teže bo ostal v spominu in ga je mogoče priklicati ob
ponovnem vklopu tehtnice.
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Funkcija spomina
•
•
•
•

Z uporabo funkcije spomina lahko prikličete zadnjo sprejeto vrednost.
S pritiskom na ON / OFF tipko prikličemo zadnjo sprejeto vrednost.
Na zaslonu se izpiše M.
Položite otroka na pladenj in preberite razliko teže med obema tehtanjema. Funkcija je
še posebej koristna za spremljanje pridobivanja teže po ali med dojenjem.
V spomin shranjen podatek teže lahko izbrišete, če tipko TARE držite približno 3
•
sekunde.

Spreminjanje enote
Izberite tehtalno enoto (kg, lb ali st), s pritiskom na tipko UNIT.

Tara funkcija
Z uporabo funkcije tara je možno odšteti vse nezaželene vrednosti (npr. plenic, tkanine itd).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vklopite tehtnico in počakajte, da se na zaslonu izpiše ,0.0' (0.0).
Postavite plenico ali kateri koli kos otrokovega oblačila na pladenj.
Pritisnite tipko TARE. Na zaslonu se povrne izpis ,0.0' (0.0).
Odstranite predmete s pladnja in na zaslonu bo prikazana negativna vrednost.
na tehtnico položite otroka IN prej odštete stvari.
Tehtnica prikaže samo težo otroka.
V primeru, da je potrebno od skupne mase odšteti nad 5 kg, se zmogljivost tehtnice
zmanjša na 15 kg, oziroma na katero koli vrednost: 20 kg minus tare breme.

Opozorilni signali:
- Če se na zaslonu izpiše `Err´ pomeni, da je tehtnica preobremenjena (max. kapaciteta
20 kg). Preobremenitev tehtnice lahko povzroči hude okvare senzorjev.
- Če se na zaslonu izpiše `LO´ pomeni, da so baterije prazne in jih je potrebno zamenjati
z novimi.
- Če se na zaslonu izpiše `out 2´, pomeni okvara senzorja, ki je nastala zaradi
preobremenitve ali nenadne obremenitve tehtnice z veliko več kot 20 kg (max.
zmogljivosti). V tem primeru ne velja garancija.

Čiščenje in vzdrževanje
Varnost
•
•
•
•
•
•
•

Vaša ADE tehtnica je precizen instrument. Ravnajte z njo skrbno.
Preprečite nastanek močnih pritiskov, skakanja ali padanja predmetov na tehtnico.
Tehtnico uporabljate vedno na ravni in varni podlagi in v skladu s pravili in nasveti teh
navodil za uporabo.
Uporaba tehtnice mora biti vedno pod nadzorom odrasle osebe.
Če ni v uporabi, shranjujte tehtnico izven dosega otrok.
Ta izdelek ni igrača in je zato ne sme obravnavati tako.
Preprečite polivanje ali kapljanje kakršnihkoli tekočin na tehtnico.
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Čiščenje
•
•

Za čiščenje uporabite le vlažno krpo ali običajne dezinfekcijske produkte. NE
UPORABLJAJTE agresivnih čistil.
Preprečite, da bi v tehtnico prodrla voda ali čistilna tekočina. To lahko povzroči hudo
škodo na elektronskem delu ali okvaro tehtnice.

Shranjevanje in transport
Ohranite vse originalne dele in delce za morebitno vračilo tehtnice, z namenom
preprečevanja nastanka kakršnih koli poškodb med transportom, kar lahko avtomatično vodi
k izgubi garancije.

Garancija – zavezanost
ADE bo popravil ali zamenjal produkt znotraj garancijskega obdobja 1 leta od dneva prodaje
oz. dobave aparata, in sicer na osnovi nastale prijave napake, navezujoče se na slab
material ali delovanje (ob predložitvi računa). Vsi nadomestni deli – baterije, kable, osnovne
enote, zamenljive baterije itd. – so iz garancije izvzeti. Garancija ne pokriva napak, ki so
posledica naravnih nesreč, poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe ali neprimernega
vzdrževanja in skladiščenja. Stroške transporta krije naročnik. V primeru poškodbe med
transportom, se priznava garancija le, če je za transport bila uporabljena originalna embalaža
in oprema zavarovana na enak način kot ob dostavi novega aparata. Zatorej je potrebno
originalno embalažo shraniti.
Garancija ne bo priznana, če bo aparat odpirala nepooblaščena oseba.

CE izjava o skladnosti
Potrjujemo, da ta izdelek izpolnjuje osnovne varnostne zahteve, določene v »Directive of the
Council«, ki se uporablja za uskladitev s pravnim redom člana države v zvezi z
elektromagnetno združljivostjo (89/336/EGS).

Tehnični podatki
Odstranljiv pladenj za otroka
Pladenj za dojenčka:
Velik LCD zaslon:
Max. kapaciteta:
Graduacija:
Enote na voljo:

525 x 90 x 275 mm
31 mm
20 kg
10 g
kg, lb, st

Memory-& Tara funkcija
Napajanje:
Dimenzije:
Teža:

2 x Litijeve baterije CR2032
525 x 143 x 290 mm
pribl. 2,4 kg
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Servis Mikro + polo

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Certifikat ISO 9001 | Akreditacijska listina LK-023 | Člani protikoruptivne organizacije TRACE | Certifikat Dru žini prijazno podjetje
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