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Domowa waga niemowlęca BB-20  

z funkcją „tara” 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

     

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługę i zachowaj ją na później.  

 

 

 

 

 

 

Chcielibyśmy podziękować Tobie za wybór wagi niemowlęcej Daga. Po rozpakowaniu prosimy o 
sprawdzenie, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub z dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 
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Środki ostrożności 
 

 Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. 

 Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niej baterie. 

 Baterie trzymaj z dala od dzieci. 

 Nie przesuwaj wagi podczas używania. 

 Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi maksymalnej. 

 Dziecko połóż na wadze wyłącznie w pozycji leżącej. 

 Nie przechowuj wagi odwróconą do góry nogami. 

 Nie używaj wagi, jeśli górna platforma została nadłamana lub pękła. 

 

 Niewłaściwe używanie wagi może być niebezpieczne i unieważnia warunki gwarancji.  

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w wyniku 
niezastosowania się do powyższych ostrzeżeń.  

 

 Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego i nie do celów profesjonalnych.  

 Powinien być nadzorowany przez dorosłych, aby nie był traktowany przez dzieci jako zabawka.  

 Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, z problemami psychicznymi lub czucia, które nie posiadają wymaganej wiedzy i 
doświadczenia, chyba że są pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

Instrukcja stosowania 
 

Podane wcześniej środki ostrożności muszą być brane pod uwagę we wszystkich opisanych niżej krokach. 

1. Wyjmij wagę z oryginalnego opakowania zwracając szczególną uwagę na to, aby niczego nie uszkodzić. 
Podczas wyjmowania nie stosuj nadmiernej siły. 

2. Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia. 
3. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 
4. Załóż pokrywę baterii. 
5. Połóż wagę na twardym, sztywnym, płaskim i stabilnym podłożu poziomym wolnym od wibracji. 
6. Sprawdź, czy waga ma ustawioną właściwą jednostkę miary kg/lb/st za pomocą przycisku „UNIT” na 

spodzie urządzenia. 
7. Włącz wagę i zaczekaj, aż na ekranie wyświetli się w symbol „0.00”. Połóż na wadze ręczniczek lub inny 

miękki materiał, na który później położysz dziecko. 
8. Naciśnij przycisk „TARA”. Na ekranie ponownie wyświetli się w symbol „0.00”. 
9. Połóż teraz delikatnie dziecko na wadze, jak najbardziej centralnie i staraj się utrzymać je nieruchomo, 

aby zapewnić dokładny pomiar. Poczekaj, aż na ekranie wyświetli się zmierzona waga.  
10. Po kilku sekundach nieaktywności, waga wyłączy się automatycznie, co zmniejszy pobór prądu z baterii. 
11. Jeśli chcesz ponownie dokonać pomiaru wagi, wykonaj kroki od p.7. 
12. Umieść wagę w bezpiecznym i stabilnym miejscu. 

Jeśli chcesz szybko zważyć dziecko bez zastosowania funkcji „TARA”, możesz pominąć wykonanie p. 8. 

Urządzenie posiada nośność maksymalną 20 kg, dlatego nadaje się do ważenia dzieci o wadze nie 

przekraczającej tej wartości. 
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Czyszczenie i konserwacja 
 

Produkt może być czyszczony wyłącznie ręcznie za pomocą miękkiej nawilżonej ściereczki z niewielką ilością 
mydła. Absolutnie nie można stosować ściernych produktów czyszczących, szczotek, rozpuszczalników, 
benzyny, rozcieńczalników i alkoholu. Nigdy nie zanurzaj urządzenia i jego części w wodzie i nie narażaj na 
zachlapania. Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest zupełnie suche. 

 

 

 

Postępowanie z odpadami 
 

 

Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 
2002/19/EC-WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam 
chronić środowisko. 

 

Zużyte baterie wyrzucaj wyłącznie do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników lub oddaj do 
punktu zbierania zużytych baterii. 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Wymiary 560 x 45 x 340 mm 

Nośność maksymalna 20 kg 

Zasilanie 3V, 2xAAA 

Dokładność pomiaru 10 g 
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Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Urządzenie nie działa. Urządzenie nie zostało 

włączone lub nie posiada 

naładowanych baterii 

Połóż urządzenie płasko, połóż na platformę 

stopę i poczekaj, aż pojawi się „0.00”. 

Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie 

z polaryzacją.  

Urządzenie jest uszkodzone. Skontaktuj się z serwisem. 

Na ekranie pojawił się 

komunikat błędu „O-Ld” 

Przeciążenie Została przekroczona maksymalna waga. 

 

Naprawa: 

Tylko specjalistyczny serwis jest uprawniony do wykonywania napraw urządzenia. Każda niewłaściwie 

wykonana naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. Jeśli naprawa będzie konieczna, 

skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 

 

Gwarancja 
 

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, przypadkowymi 
awariami (upuszczenie, spalenie, zamoczenie itp.), samodzielnymi modyfikacjami, naprawami, złym 
obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i fabryczne. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
dystrybutorem podanym na końcu instrukcji obsługi.   

 

KONTAKT 
 

Wytwórca: 
B&B TRENDS, S.L 
C/ Catalunya, 24 P.l. Ca N’Oller 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona)  Hiszpania 
Tel: 93 560 67 05 
www.daga.eu                                  

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 
 

 

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione 
prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-31 


