
ELEKTRONICZNA WAGA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

MODEL: AG205A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.   Informacje ogólne  

Elektroniczna  waga  dziecięca,  dzięki  której  będziesz  mogła/mógł  kontrolować  prawidłowy  rozwój  Twojego
dziecka.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Waga jest bardzo przydatna, szczególnie gdy rodzi się wcześniak. Nie musisz się stresować i 

zastanawiać, czy dziecko przybiera na wadze czy nie! W łatwy sposób możesz sprawdzić wagę 
dziecka. 

• Blat wagi z anatomicznym wgłębieniem chroni dziecko przed wypadnięciem. 
• Waga wyposażona jest w funkcję TARE, która pozwala na łatwe wytarowanie wagi. 
• Waga posiada również funkcję HOLD, która ułatwia zważenie poruszającego się dziecka. 
• Reaguje na przeciążenie wyświetleniem komunikatu o-Ld, który zapobiega uszkodzeniu czujnika wagi.
• Wyposażona w czytelny ekran LCD (o wymiarach 60x21 mm) prezentujący wyniki pomiarów wagi. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w zestawie) 
• Minimalne obciążenie: 0,1 kg 
• Maksymalne obciążenie: 20 kg 
• Dokładność: 0,01 kg 
• Jednostki wagi: kg/lb/st (możliwość wyboru przyciskiem UNIT) 
• Wskaźnik przeciążenia: tak 
• Wskaźnik wyładowanych baterii: tak 
• Automatyczne wyłączanie: tak, po 20 sekundach 
• Funkcja TARE: tak 
• Temp. pracy: 0 - 40 stopni Celsjusza 
• Wymiary platformy (zagłębienia) do ważenia dziecka: 50cm x 23cm 
• Wymiary wagi: 55cm x 32cm x 4cm
• Kolor: biały 

W zestawie:

• Waga elektroniczna w kolorze białym 
• 2x bateria AAA 1,5V 
• Instrukcja obsługi 
• Całość zapakowana w estetyczne, kartonowe pudełko 

2.   Instrukcja użytkowania:  

→ Rozpakuj urządzenie i umieść w jej wnętrzu dwie, dołączone w zestawie baterie AA 1,5V. Pamiętaj przy tym o
odpowiedniej polaryzacji + - . Gniazdo baterii znajduje się na spodzie urządzenia (pod klapką).
→ Ustaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni, jak np. stół / blat. Upewnij się, że stoi stabilnie!
→ Wciśnij  przycisk  ON/OFF/TARE  aby uruchomić wagę. Po około 2 sekundach na wyświetlaczu pojawi się
napis „HELO”, a następnie cyfry oraz po prawej stronie domyślna jednostka wagi.
→ Wciśnij przycisk UNIT aby wybrać jednostkę wagi. Każde kolejne wciśnięcie spowoduje przejście pomiędzy
jednostkami kg → lb → st.
→ Połóż dziecko na wadze. Następnie wciśnij pojedynczo przycisk UNIT aby ustabilizować wskazanie.
→ Jeżeli waga została uprzednio prawidłowo ustawiona i wytarowana, na wyświetlaczu zostanie pokazana masa
dziecka z dokładnością do 0,01kg (10 gram).
→ Aby ponownie wytarować urządzenie, zdejmij  dziecko z wagi i wciśnij przycisk  ON/OFF/TARE.  Tarowanie
zostanie wskazane napisem „TARE” oraz - - - - na wyświetlaczu. Upewnij się, że w trakcie tarowania na wadze
nie zostanie umieszczony żaden przedmiot.
→ Istnieje możliwość ważenia dziecka np. na kocyku. Wystarczy wytarować urządzenie już po jego ułożeniu na
wadze i upewnienie się że po jego wykonaniu wyświetlacz wskazuje „0.00”.
→ Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/OFF/TARE przez około 2 sekundy gdy waga jest
uruchomiona.

→ Gdy waga jest przeciążona (powyżej 20kg). Zostanie wyświetlony napis O-LD
→ Gdy baterie są bliskie wyczerpania się, zostanie wyświetlony napis LO

3. Uwagi i środki ostrożności
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używaj do tego środków chemicznych!
• Nie narażaj urządzenia na skrajnie ekstremalne warunki atmosferyczne, szczególnie nadmierną wilgoć
• Nie rzucaj urządzeniem ani nie wrzucaj go do wody - zawiera elementy elektryczne!
• Nie przekraczaj dopuszczalnej, maksymalnej wagi – 20kg aby nie uszkodzić sensorów urządzenia!
• Nie naciskaj z całej siły urządzenia, może to skutkować uszkodzeniem sensorów.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, a do domowej kontroli wagi dziecka.
• Jeżeli  wskazania są rażąco niemiarodajne – sprawdź stan naładowania baterii  bądź wymień je na

nowe.
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