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Упътване за употреба

Eлектрoнна теглилка
за бебета и деца

BH4150*
(*само за домашна употреба)

СПЕЦИАЛНИ ИНДИКАЦИИ

 - Индикация за изхабени батерии.

 - Появява се, когато теглото е настроено на 0 гр. Преди повторно включване.

 - Тежестта е над 20 кг. Не преминавайте тази максимална граница.

 -  Появява се, когато преди употреба на теглилката върху ваничката се постави 
тежест от над 4000 гр.

 -  (отрицателна стойност) Появява се, когато след включване свалите 
тежестта от теглилката или част от нея или когато теглилката се 
допира до друг предмет, който пречи на нормалното функциониране на уреда. 
Поставете отново на 0, натиснете копчето on/function.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на теглилките ТЕFAL е до две години от датата на покупката.
Гаранцията не важи при повреди, причинени от неправилна употреба и в случай, че 
везната е разглобявана. В случай, че теглилката не работи, моля, обърнете се към 
оторизиран сервиз.

ТЕFAL си запазва правото да прави промени в продукта, които са в интерес на 
потребителя. 
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ЕЛЕКТРОННА ТЕГЛИЛКА ТEFAL ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Отворете капачето на отвора за батерии, който се намира под теглилката и поставете 
нова алкална батерия от типа бLR 61 (Спазвайте срока на годност на батериите). 
Затворете капачето.
Не изхвърляйте батериите с останалия домакински боклук!  

ПОСТАВЯНЕ НА ВАНИЧКАТА

Обърнете ваничката и основата. Центрирайте основата докато автоматично се 
прикрепи към ваничката. Обърнете теглилката. Уредът е готов за употреба.

УПОТРЕБА

Поставете теглилката на равна и стабилна повърхност. Тя не трябва да се допира 
до други предмети. Натиснете копче on/function, в началото индикаторът показва  и 
едва след това 0 g. Ако поставите върху ваничката кърпа или друга подложка, натиснете 
копчето on/function (преди да чуете сигнала), за да се покаже отново индикацията 0 g 
Поставете бебето във ваничката. Когато чуете сигнала на дисплея в продължение на 
около 1 мин. и 30 сек. стои окончателното тегло в грама.

ПРОМЕНИ В ТЕГЛОТО

(Тази функция е подходяща за деца, които са над 2 кг.)

Редовно мерете   теглото   на   детето,   тъй   като индикаторът за разликата в 
теглото е ограничен до максимум 1 кг. в сравнение с последното тегло. Когато 
се появи окончателното тегло: натиснете отново копчето on/function - разликата в 
теглото се показва мигайки след няколко секунди и след това изчезва.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Уредът се изключва автоматично:
• След като дисплеят в продължение на 1 мин. и 30 сек. непрекъснато е 

показвал теглото.
• След като уредът не е използван по-дълго от 2 мин.
• Няколко секунди след като на дисплея се е появила разликата в теглото. 

ДЕТСКА ТЕГЛИЛКА

(Претегляне на стоящо дете върху основата на теглилката)

Обърнете теглилката обратно. С едната ръка откачете ваничката за бебета като 
с другата ръка държите здраво уреда. За включване и претегляне виж точка 3.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Не поставяйте теглилката в близост до източници на топлина.
• Употребата на уреди като микровълнови печки или безжични телефони в близост до 

теглилката може да доведе до грешна индикация на теглото.
• Почиствайте теглилката само с влажна кърпа. Не използвайте абразивни 

почистващи препарати. Не потапяйте уреда във вода.
• При прибиране на теглилката внимавайте: тя трябва да бъде изключена. Не 

поставяйте предмети върху уреда.


