
 

 
 

 

 

 

 

3 В 1 ДИГИТАЛНА ВАНА ЗА БЕБЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ВЕЗНА, ТЕРМОМЕТЪР И ВАНА ЗА БЕБЕ - ДИГИТАЛНИ 

 

 

 

 

 



ВАЖНО:  ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ 

УДАВЯНЕ. НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ 

БЕБЕТО БЕЗ НАДЗОР ВЪВ ВАНАТА 

AQUASCALE! 
 

• Температурата на водата не трябва да превишава 37°( (98.6°F). 

•  Минималната температура на водата не трябва да е по-ниска от 34°( (93.2°F). 

• Ако се звъни на вратата, ако ви търсят по телефона или ако по някаква причина се налага да 

напуснете мястото, където е бебето - вземете бебето със себе си  • Бебетата могат да се 

удавят за секунди в плитка вода. 

• Има случаи на деца, които са се удавяли във вана. 

• Детето трябва ВИНАГИ да е в обсега на възрастния. 

• НИКОГА не вдигайте ваната, докато детето е вътре. 

• НИКОГА не поставяйте този продукт във вана за възрастни или мивка, пълни с вода.  

• ВИНАГИ дръжте сифона на ваната за възрастни или на мивката отворен.  

•  Батериите и поддържащата стойка трябва да се поставят от възрастен. 

•  Продуктът е подходящ за бебета от 0-2 години или до 15Kg/33Lb. 

•  Ваната е предназначена само за едно дете на един път.  

•  Използването на везната aquascale за следене на килограмите на бебето не заменя 

редовното следене на килограмите от лекар/ медицинска сестра/ акушерка/ здравно лице 

или педиатър. 

•  За бебета между 0 и 6 месеца винаги използвайте подвижната поддържаща стойка. Проверете 

дали подвижната поддържаща стойка е здраво закрепена преди да сложите бебето във ваната 

aquascale. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  ОПАСНОСТ ОТ УДАВЯНЕ!  

 

 

Има случаи на деца, които са се УДАВЯЛИ във 

вана. Детето трябва ВИНАГИ да е в обсега на 

възрастния. НИКОГА не вдигайте ваната, докато 

детето е вътре. 

НИКОГА не поставяйте този продукт във вана за възрастни или 

мивка, пълни с вода. ВИНАГИ дръжте сифона на ваната за 

възрастни или на мивката отворен. Бебетата могат да се удавят и в 1 

инч (2,5-3 см) вода. 

Винаги къпете бебето във възможно най-малко количество вода, 

колкото е необходимо за изкъпване. НИКОГА не оставяйте други деца 

да заместват надзора от възрастен.  Температурата на водата във 

ваната не трябва да превишава 100°F (37.8°C). Прекратете употребата 

на продукта, ако е повреден, счупен или разглобен. 

Работете внимателно с продукта, за да предотвратите повредата на електронната везна.  

 

 

 



 

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ: 

 

 

1. С помощта на кръстата отвертката (не е включена) отвийте двата болта на капака на 

отделението за батерии на гърба на LCD дисплея.  

2. Поставете  2x 1.5v AAA (LR3 ) батерии, като спазвате поляритета. 

3. Поставете отново капака като внимавате да не затягате прекалено силно болтовете.  

4. Прочетете предупрежденията за батериите. 

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДВИЖНАТА ПОДДЪРЖАЩА СТОЙКА: 

 

Ваната за бебе aquascale  е снабдена с подвижна поддържаща стойка, която трябва да се 

използва, когато се къпят новородени или малки бебета (0 - 6 месеца.) 

Винаги проверявайте дали стойката е здраво прикрепена..  

Поставете бебето върху подложката против хлъзгане.  Главата му трябва да е извън водата.  

Стойката трябва да се отстрани, когато бебето е достатъчно голямо, за да седи само без чужда 

помощ (около 6 месеца). 

 

 

 
 

 

1 а.   Поставете по-големия край на адаптера в улея в основата на ваната.  

1  b. Натиснете тесния край надолу, докато се фиксира на място и проверете дали адаптерът е 

стабилно поставен.  

2. За да отстраните адаптера, хванете го за най-високата му част и го издърпайте от долния край 

на ваната.  

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 
 

 
 

 

 

A. Бутон за менюто 

B. Бутон за ТЕГЛО 

C. Бутон за скала Вкл. / Изкл. / Нула 

D. Пробка за източване 

E. Подложка  против хлъзгане 

F. Подвижна поддържаща стойка 

G. Детектор за температура 

H. Сензор за теглото (под ваната) 

 



 
 

1. Поставете ваната върху равна, стабилна повърхност или използвайте стойката за вана 

aquascale. 

2. Напълнете ваната с вода не повече от 5 инча / 12,7 см или просто с достатъчно вода, която да 

покрие вътрешните пластмасови части на ваната. 

Пробката за източване трябва да е затворена и да не тече. 

 

Измерване на тегло: 

Точност на измерването на теглото 0.02Kg/0.04Lb. 

Ваната aquascale е разработена със специална  функция за измерване (measurement  freeze 

function), която позволява измерване дори когато водата се движи.  

3. Натиснете скалата Вкл. / Изкл. / Нула. Везната трябва автоматично да се нулира.  

4. Натиснете скалата Вкл. / Изкл. / Нула, ако везната трябва да се нулира. 

5. Поставете бебето във ваната aquascale и натиснете  WEIGHT, за да го претеглите.  

Везната ще отчете движенията и ще ЗАДЪРЖИ данните. Можете да теглите бебето, 

колкото искате, докато е във водата.  Не е необходимо да го изваждате от ваната, за да 

рестартирате везната.  

 

Запаметяване на тегло:  

6. За да запазите последния отчетен резултат, натиснете  MENU за три секунди. 

7. За да видите запазения резултат, натиснете  MENU за три секунди.  

8. За преминаване от Kg към Lb или от  Lb към Kg: едно кратко натискане на MENU. 

 

Отчитане на температурата: 

• Точност на температурата на водата 1 °C/1.8°F. 

•  Температурата на водата се появява върху LCD и автоматично актуализира данните. 

•  Идеалната температура на водата е между  34°C и 36°C(93.2°F-96.80F) и не бива да 

превишава 37°C (98.6°F). 

•  За преминаване от Фаренхайт към Целзий : едно кратко натискане на MENU. 

 

БАТЕРИИ:  

•  Винаги поставяйте батериите правилно, като спазвате означенията за плюс (+) и минус (-), 

показани на батериите и уреда.  

•   Не смесвайте стари и нови батерии. 

•   Не смесвайте различни видове батерии. 



•   Винаги отстранявайте изтощените батерии, както и всякакви батерии, ако 

възнамерявате да не ползвате уреда дълго време (тъй като батериите могат да протекат и 

да причинят повреди).  

•   Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта и да се изхвърлят съгласно 

препоръките на производителя.  

•   Само батерии, означени като алкални, могат да се изхвърлят като битов отпадък.   

•   Никога не правете опит да зареждате обикновени (неакумулаторни) батерии. 

•   Батериите винаги трябва да се сменят от възрастен. 

•   Батериите трябва да се пазят  далеч от деца. 

•   Никога не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да експлодират.  

•   Децата могат да се задавят с батериите. При поглъщане: потърсете незабавно лекарска 

помощ. 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:  

Изтощените батерии трябва да се отстранят от продукта и да се занесат в съответния 

център за рециклиране.  Батериите, обозначени като алкални,  могат да се изхвърлят 

като битов отпадък, но е по-добре да се занесат в съответния център за рециклиране. 

 

Моля, спазвайте тези символи върху батериите, които съдържат вредни вещества: 

 

Pb= Батерията съдържа олово 

Cd= Батерията съдържа кадмий 

Hg=  Батерията съдържа живак 

 
Батериите не бива да се изхвърлят като битов отпадък. 

Изтощените батерии трябва да се върнат в съответния център 

за рециклиране. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ 

Не смесвайте стари и нови батерии. 

Не смесвайте алкални, стандартни  или акумулаторни батерии . 

Отстранете батериите, когато не възнамерявате да ползвате продукта 

продължително време или когато батериите се изтощят.  

Изхвърлете изтощените батерии по съответния начин. 

 

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА 

•   Винаги почиствайте ваната с неабразивен почистващ препарат и я подсушавайте с влажна 

кърпа.  

•   Не използвайте ваната, ако по нея има нещо счупено или липсващо.  

•   Работете внимателно, за да предотвратите повредата на електронната везна. 

•   Периодично изваждайте поддържащата стойка, за да почистите отдолу и от вътрешната 

страна на тази част. 

 

 Примигва, когато батерията е изтощена. Сменете батерията. 



 Тегло в повече.  Отстранете теглото.  

 

СЪХРАНЕНИЕ: 

•   Ваната трябва да е чиста и суха,  когато я прибирате за съхранение. 

•   Не поставяйте други предмети във или върху ваната, когато я прибирате за съхранение, тъй 

като това може да повреди сензорите. 

•   Отстранете батериите, ако няма да ползвате уреда продължително време.  

 

 
 

 
Сканирайте кода, за да видите AquaScale в действие! 

 

 

IP Защитено 

Патенти, дизайни и търговски марки 

 

 
Сглобено в САЩ; компоненти, произведени в САЩ и Китай 

U. S. Patent  

 

 

Артикул : aquascale 3-в-1 везна, вана и термометър 

 
 

 


