
ВАГИ ПІДЛОГОВІ
Інструкція з експлуатації

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 

DBS-6118 Flowers
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Це керівництво входить в комплект поставки приладу. Збережіть його та використовуйте 
в подальшому в якості довідкового матеріалу або на випадок передачі приладу іншому 
користувачеві.

Перед початком експлуатації виробу вивчіть це керівництво. В ньому міститься необхідна 
інформація про заходи безпеки, правильне використання приладу та догляд за ним.

Призначення
Ваги використовуються для визначення ваги.

Опис приладу
1. Корпус
2. Дисплей
3. Кнопка вибору одиниць вимірювання
4. Кришка батарейного відсіку

Комплектація
• Ваги - 1 шт
• Елемент живлення CR2032 - 1 шт
• Інструкція - 1 шт
• Гарантійний талон - 1 шт

Технічні характеристики
• Електроживлення – 1* CR2032
• Напруга В – 3
• Максимальна маса зважування – 180 кг
• Точність вимірювання – 100 гр
• Автоматичне відключення
• Змінні одиниці зважування

Переваги моделі
• РК дисплей
• 4 високочутливих датчики
• Гарантія – 12
• Індикація низького заряду батареї
• Платформа з високоміцного загартованого скла 6 мм
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Загальні вимоги щодо безпеки 
РЕКОМЕНДАЦІЇ СПОЖИВАЧУ 
УВАГА! 
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для 
використання в якості довідкового матеріалу. 
Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено в цій інструкції. 
Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його пошкодження, завдання шкоди 
користувачу або його майну. 
• Поводьтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимірювальним приладом, не піддавайте ваги
впливу високих чи низьких температур, підвищеної вологості, не піддавайте їх впливу прямих 
сонячних променів та не кидайте ваги. 
• Використовуйте ваги на відстані від нагрівальних приладів.
• Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є
водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги в місцях з підвищеною 
вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою чи іншими рідинами для 
уникнення порушення правильності показів ваг чи виходу їх з ладу. 
• Перед використанням видаліть з ваг захисну плівку для уникнення статичного ефекту.
• Розміщуйте ваги на рівній, сухій та неслизькій поверхні.
• Не користуйтесь вагами на килимах чи килимових покриттях.
• Не ставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. Ви можете послизнутися
і отримати травму. 
• Будьте обережні, коли стаєте на ваги: станьте на ваги спочатку однією ногою, впевніться в
їх стійкості і тільки потім поставте другу ногу. 
• Станьте на ваги і рівномірно розподіліть свою вагу. Під час процесу зважування стійте
нерухомо. Забороняється скакати на поверхні ваг. 
• Якщо ви не будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно
дістати елемент живлення з батарейного відсіку. 
• При встановленні елемента живлення суворо дотримуйтесь полярності згідно з
позначеннями. 
• Своєчасно замінюйте елемент живлення.
• Цей пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
• Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з
фізичними, психічними порушеннями або без достатнього досвіду та знань. Використання 
пристрою такими особами допускається тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться під 
наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були надані відповідні та зрозумілі 
інструкції щодо безпечного користування приладом та тих небезпек, які можуть виникати при його 
неправильному використанні. 
• Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою в якості іграшки.
• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості
упаковки, без нагляду. 
Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами чи пакувальною плівкою. 
Небезпека задухи! 
• Перевозити ваги необхідно тільки в заводській упаковці.
• Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
• Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при
виникненні будь-якої несправності дістаньте елемент живлення з батарейного відсіку та 
зверніться до спеціаліста. 

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ 
Після транспортування чи зберігання пристрою при пониженій температурі необхідно витримати 
його при кімнатній температурі не менше двох годин. 
• Протріть ваги м'якою, трохи зволоженою тканиною.

Встановлення елемента живлення 
• Дістаньте ваги з упаковки, видаліть будь-які наклейки, які заважають роботі пристрою.
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• Зніміть кришку батарейного відсіку (4) і встановіть елемент живлення «CR2032» (входить до
комплекту поставки), суворо дотримуючись полярності. 
• Встановіть кришку батарейного від (4) на місце.

Примітка: 
За наявності ізолюючої прокладки в батарейному відсіку відкрийте кришку батарейного відсіку 
(4), дістаньте прокладку і встановіть кришку батарейного відсіку (4) на місце. 

Заміна елементу живлення 
• Якщо зображення на дисплеї (2) стало менш чітким, замініть елемент живлення.
• Відкрийте кришку батарейного відсіку (4), замініть елемент живлення «CR2032» новим
елементом живлення «CR2032», суворо дотримуючись полярності, і закрийте кришку 
батарейного відсіку (4). 
• Якщо ваги не будуть використовуватися тривалий час, дістаньте елемент живлення з
батарейного відсіку. 

Рекомендації 
• Проводьте зважування в один і той же час доби.
• Після прийому їжі повинно пройти 2-3 години.
• Для отримання максимально точних показників при зважуванні, необхідно ставити ваги на
одне і те ж місце. 

Увага! 
Якщо на дисплеї відобразилося значення «Err», це означає, що ваги перевантажені. Негайно 
зійдіть з ваг, щоб запобігти їх пошкодженню. 

Вибір одиниць вимірювання 
На нижній стороні корпусу ваг є кнопка вибору одиниць вимірювання ваги (3). 
Натискаючи на кнопку, оберіть кілограми («kg»), фунти («lb») або стоуни («st») в якості одиниць 
вимірювання. 

Визначення ваги 
• Встановіть ваги на рівну стійку поверхню.
• Ваги вмикаються, коли ви на них встаєте.
• На дисплеї (2) з'являються символи «0.0 kg», або «0.0 lb», залежно від обраних одиниць
вимірювання. 
• Встаньте на ваги, стійте нерухомо. Під час зважування показники ваги на дисплеї (2) будуть
мигати. Дочекайтесь моменту, коли показники перестануть мигати. 
• Ваша вага буде висвічуватися на дисплеї приблизно 10 секунд, після чого пристрій
автоматично відключиться. 

Примітка: 
• Якщо ваги працюють неправильно, спробуйте відключити живлення, для цього відкрийте
кришку батарейного відсіку (5) та дістаньте елемент живлення. Через деякий час встановіть 
елемент живлення на місце. 

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД 
• Протріть ваги м'якою, трохи зволоженою тканиною.
• Забороняється використовувати абразивні миючі засоби або розчинники.
• Забороняється занурювати ваги у воду чи будь-які інші рідини, а також не можна поміщати
ваги в посудомийну машину. 
• Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
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ВАЖЛИВО 
Електромагнітна сумісність 
Електронні ваги можуть бути чутливими до електромагнітного випромінювання інших 
приладів, розміщених в безпосередній близькості (таких як мобільні телефони, 
портативні радіостанції, пульти радіоуправління та мікрохвильові печі). В тому випадку 
якщо з'явились ознаки такого впливу (на дисплеї відображаються помилкові чи 
суперечливі дані), перемістіть ваги, або відключіть на певний час джерело перешкод. 

* Виробник залишає за собою право змінювати характеристики та зовнішній вигляд приладу без
попереднього повідомлення. 

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. Київ, 04119. Виробник: CIXI TIANYU 
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD Add: Western Guanhaiwei Industrial Zone. Cixi,Ningbo,China 
(Кіксі Тіанью Електронік Технолоджі Ко., ЛТД. Адреса: Вестерн Гуанхайвей Індастріал Зона. Кіксі, 
Нінгбо, Китай). Гарантійні зобов’язання: див. в гарантійному талоні. Гарантійний термін: 1 рік. 
Термін придатності: 3 роки. Номер партії ідентифікується за датою виготовлення. Дата 
виготовлення: 10.06.2019. 

Бажаємо Вам здоров'я! 


