
BY 80

 g  משקל תינוקות
2 ..................................................... מדריך הפעלה

)BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm )Germany
Tel.: +49 )0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 )0) 731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



2

לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים אשר נבדקו ביסודיות לשימושים 

בתחומים של חימום, משקל, לחץ דם, טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי ושיפור האוויר בסביבת הבית.
אנא קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בשלב מאוחר יותר, וודאו כי יהיו נגישים למשתמשים אחרים 

ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,
צוות Beurer שלך

 הערות חשובות

1. זהירות 
 יש לשמור על המשקל מפני התנגשויות עם חפצים כבדים, לחות, אבק, חומרים כימיים, דטרגנטים, 	 

חומרים קוסמטיים נוזליים, תנודות משמעותיות בטמפרטורה וקרבה למקורות חום )אש, תנורים וכד'(.
רק אנשי שירות של Beurer או משווקים מורשים יכולים לבצע תיקונים במכשיר.	 
כל המשקלים האישיים מתאימים להנחיית 2004/108 של האיחוד האירופי, כולל תוספות רלוונטיות שונות. אם עולות 	 

שאלות בקשר לתפעול ולשימוש במכשירים שלנו, יש ליצור קשר עם המשווק המקומי או עם שירות הלקוחות של ברואר.
ניקיון: ניתן לנקות את המשקל עם בד לח ועליו מעט סבון נוזלי, אם נדרש. אין לטבול את המשקל במים או לשטוף 	 

אותו תחת מים זורמים.
אחסון: אין להניח חפצים על המשקל כאשר הוא לא בשימוש.	 
שדות אלקטרומגנטיים חזקים )למשל, פלאפונים סלולריים( עלולים להפחית את דיוק המשקל.	 
המשקל יכול לשאת עומס מקסימלי של 20 ק"ג. תוצאות המדידה מוצגות בקפיצות של 5 גרם.	 
המשקל לא מיועד לשימוש מסחרי.	 
יש להסיר את בולם הזעזועים המוצמד למשקל בעת המשלוח.	 
יש להניח את המשקל על משטח ישר ומוצק – זה חשוב להבטחת מדידה תקינה ונכונה.	 

2. תפעול
2.1 סוללה

המשקל דורש 2 סוללות 1.5V AA אלקליין. לפני השימוש במשקל, יש להכניס את הסוללות לתא 
שלהן הנמצא בחלק התחתון של המשקל, ולוודא שכל סוללה נכנסת בצד הנכון. כאשר מופיע בצג 

המילה “Lo”, זה אומר שיש להחליף את הסוללות.
סוללות ריקות או סוללות ניתנות להטענה לא נחשבות לפסולת ביתית רגילה, אלא הן נחשבות 
פסולת רעילה, ולכן יש להשליכן לתיבות מחזור המיועדות לכך או למשווקי סוללות. יש להשליך את 

הסוללות באופן חוקי בלבד.
הערה: הקיצורים הבאים מסומנים על סוללות המכילות חומרים מסוכנים:

Pb – סוללה המכילה עופרת
Cd – סוללה המכילה קדמיום
Hg – סוללה המכילה כספית

Pb       Cd       Hg

עברית
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2.2 שקילה
המשקל מוצג בקפיצות של 5 גרם החל ממשקל מינימלי של 50 גרם.

יש ללחוץ על כפתור   כדי להפעיל את המשקל.
ברגע שמופיע על הצג "kg 0.000", המשקל מוכן למדידה.

כעת יש להניח את התינוק באזור השקילה. יש לעשות זאת בזהירות, כדי שהתינוק לא ייפול ויש לשים לב במיוחד לראשו 
של התינוק.

למשקל תינוקות זה יש פונקציית השהייה )“HOLD”(  )השהייה אוטומטית או מכנית(. פונקציית ההשהיה האוטומטית 
מסייעת לקבוע את משקל התינוק כאשר הוא רגוע מספיק כדי להשיג מדידה מדויקת. אם התינוק זז הרבה, לא ניתן לקבוע 
את המשקל שלו. לכן, כדאי לנסות להרגיע את התינוק המתנועע כדי להשיג מדידה מהירה, אך אין לגעת בתינוק כיוון שזה 

ישפיע על המדידה.
ברגע שמשקל התינוק נקבע בצג, המילה “HOLD” מפסיקה להבהב והמשקל מוצג למשך כ-20 שניות. לאחר מכן המשקל 

נכבה אוטומטית.
אם התינוק זז יותר מדי, ניתן לבחור בפונקציית השהייה מכנית על ידי לחיצה על כפתור “HOLD”. תוך 3 שניות המילה 

“HOLD” תפסיק להבהב והמשקל יוצג למשך כ-20 שניות נוספות.
אם לא תרצו להניח את התינוק ישירות על משטח השקילה, אלא תעדיפו להשתמש במגבת, למשל, יש להניח את המגבת 
על המשקל לפני הפעלתו. אם המגבת )או כל פריט אחר שתרצו להחסיר את משקלו בעת המדידה( שוקל מעל 50 גרם, 
ניתן גם להשתמש בפונקציית TARA. ברגע שלוחצים על כפתור TARA, מופיעה המילה ‘Tare’ בצג. כדי לאפס את המשקל 

.HOLD -לאחר שמפסיק להבהב ה )TARA )Tare ל-0,000 גרם, יש ללחוץ על כפתור
בעת המשלוח המשקל מוגדר לפי יחידת 'ק"ג'. הכפתור ”kg/lb/oz“ מאפשר להחליף כל עת בין היחידות השונות.

2.3 השלכה כפסולת
יש להשליך את המכשיר לפסולת לאחר שכבר לא משתמשים בו בהתאם להנחיית האיחוד האירופי המתייחסת 

להשלכת ציוד אלקטרוני. אם עולות שאלות, יש לפנות לרשויות מקומיות האחראיות לאיסוף פסולת.
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