
Digitálna vanička pre deti 3v1 

Digitálna vanička pre deti s integrovanou váhou 
a teplomerom pre meranie teploty vody



• NEPOUŽÍVAJTE výrobok, ak sa poškodí, zlomí alebo nebude kompletne 
zostavený.

• Táto vanička je určená pre deti od narodenia do 24 mesiacov.
• Pred uskladnením vaničku vyprázdnite, očistite, opláchnite a osušte všetky 

časti.
• Batérie a vyberateľný oporný stĺpik by mala zostavovať dospelá osoba.
• Vanička je vhodná iba pre kúpeľ jedného dieťaťa.
• Používanie detskej vaničky Aquascale na sledovanie hmotnosti vášho dieťaťa 

nenahrádza pravidelné sledovanie hmotnosti lekárom/sestrou/pôrodnou 
asistentkou.

• U dojčiat vo veku 0-6 mesiacov vždy používajte odnímateľný oporný stĺpik. 
Pred umiestnením dieťaťa do detskej vaničky Aquascale skontrolujte,
či je odnímateľný oporný stĺpik pevne pripevnený.

• Ak zazvoní zvonček alebo telefón, alebo ak potrebujete opustiť priestor
na kúpanie z akéhokoľvek dôvodu, vezmite dieťa so sebou.

• Deti sa môžu v priebehu niekoľkých sekúnd v plytkej vode utopiť.

Ideálna teplota kúpeľa pre dojčatá je medzi 35 a 38 °C (95 až 100 °F).
Indikovaná teplota nesmie presiahnuť odporúčanú teplotu.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UTOPENIA

• Deti sa môžu utopiť už v 2 cm vody vo veľmi krátkom čase.
• Vždy zostaňte počas kúpania v kontakte so svojím dieťaťom.
• Nikdy nenechávajte svoje dieťa vo vani bez dozoru, hoci len na pár okamihov. 

Ak musíte opustiť miestnosť, vezmite dieťa so sebou.
• Dojčatám a malým deťom hrozí pri kúpaní utopenie.
• Nikdy nepoužívajte tento výrobok na vyvýšenej ploche, ktorá preň nie je 

určená.
• Aby ste zabránili obareniu horúcou vodou, umiestnite výrobok tak, aby dieťa 

nedosiahlo na zdroj vody.
• Pred kúpaním dieťaťa vždy skontrolujte teplotu vody.
• Pred použitím vždy skontrolujte stabilitu výrobku.
• Nepoužívajte iné náhradné diely ani príslušenstvo než tie, ktoré boli schválené 

výrobcom
Nebezpečenstvo utopenia: Deti sa môžu utopiť pri nedostatočnej pozornosti 
dospelej osoby.
Aby sa zabránilo utopeniu:
• Zostaňte v dosahu svojho dieťaťa.
• Používajte vaničku v prázdnej vani alebo umývadle pre dospelých.
• Nechajte otvorený odtok vo vani alebo umývadle pre dospelých. 
Nebezpečenstvo pádu: Deti môžu z vaničky vypadnúť a spôsobiť si poranenia 
hlavy.
Aby sa zabránilo pádom:
• Umiestnite vaničku iba do vane pre dospelých, umývadla alebo na podlahu, 
aby ste ju mohli bezpečne používať.
• Nikdy nedvíhajte ani nenoste vaničku, pokiaľ je v nej dieťa.

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY          
V TEJTO PRÍRUČKE A USCHOVEJTE SI JU PRE BUDÚCU POTREBU.



1a. Umiestnite širší koniec oporného stĺpika do drážky v základni vaničky. 
1b. Zatlačte na úzky koniec, kým nezapadne na miesto. Skontrolujte, či je 

oporný stĺpik bezpečne pripevnený.
2.  Ak chcete oporný stĺpik odstrániť, pridržte ho v najvyššom bode a odtlačte 

ho od spodnej časti vane.

• Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odskrutkujte 
dve skrutky na kryte batérie na zadnej strane LCD displeja.

• Vložte dve batérie 1,5 V AAA (LR3), dbajte na správnu polaritu.
• Nasaďte späť kryt batérie a dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli.
• Prečítajte si upozornenie k batériám, viď. nižšie.

VKLADANIE BATÉRIÍ:

POUŽITIE ODNÍMATEĽNÉHO OPORNÉHO STĹPIKA:

Detská vanička Aquascale 3v1 je dodávaná s odnímateľným oporným 
stĺpikom, ktorý by mal byť používaný pri kúpaní novorodenca alebo malých 
dojčiat (0-6 mesiacov).
Vždy skontrolujte, či je oporný stĺp pevne pripevnený.
Položte svoje dieťa na protišmykovú podložku. Zaistite, aby hlava dieťaťa 
bola nad vodou. Oporný stĺpik by mal byť odstránený, akonáhle bude vaše 
dieťa dostatočne staré, aby mohlo sedieť bez pomoci (približne 
od 6 mesiacov) na opačnej strane vaničky.



NÁVOD NA POUŽITIE

0 Tlačidlo MENU

© Tlačidlo WEIGHT

© Tlačidlo ON/OFF/ZERO SCALE

® Zátka vaničky

/ 

© Protišmykový systém

0 Odnímateľný oporný stĺpik

@) Detektor teploty

@ Senzory váhy (spodná časť vane)



1. Postavte vaničku na rovný stabilný povrch alebo použite stojan Aquascale.
2. Naplňte vaničku vodou do hĺbky nie viac ako 12,7 cm, alebo len dostatočné 

množstvo vody na zakrytie vnútorných plastových častí vaničky.
Uistite sa, že je vypúšťacia zátka dobre zaistená a voda neuniká.

3. Stlačte tlačidlo On/Off/Zero Scale (C). Váha by mala automaticky zobrazovať 
nulu.

4. Stlačte tlačidlo On/Off/Zero Scale (C), ak je potrebné váhu vynulovať.
5. Umiestnite dieťa do detskej vaničky Aquascale a stlačením tlačidla WEIGHT
(B) získate čistú hmotnosť dieťaťa. Dojčenská váha integruje pohyby dieťaťa    
a ustáli (HOLD) zváženú hmotnosť. Vaše dieťa môžete vážiť opakovane, bez 
toho, aby bolo nutné ho vybrať z vaničky a váhu vynulovať. Váhu vaničky 
môžete používať, aj keď vo vaničke nie je voda.

6. Ak chcete uložiť posledné váženie, stlačte na tri sekundy tlačidlo MENU (A).
7. Ak chcete zobraziť uložené hodnoty, stlačte na tri sekundy tlačidlo 

MENU (A).
8. Ak chcete previesť kg na lb alebo lb na kg, stlačte raz krátko tlačidlo 

MENU (A).

• Presnosť teploty vody je 1 °C/1,8 °F.
• Teplota vody sa zobrazí na LCD displeji a je nepretržite automaticky 

aktualizovaná.
• Ak chcete previesť jednotky Fahrenheit na stupne Celzia, stlačte raz krátko 

tlačidlo MENU (A).

Uloženie hmotnosti:

      Pred vložením dieťaťa do vaničky nezabudnite 
vyskúšať teplotu existujúcej vody alebo vody do 
vaničky napúšťanej.

Meranie hmotnosti:
Presnosť merania hmotnosti je 0,02 kg/0,04 lb.
Detská vanička Aquascale disponuje systémom, ktorý stabilizuje pohyb vody 
a umožňuje zvážiť dieťa, aj keď sa vo vaničke pohybuje.

Meranie teploty vody: 



• Vždy dbajte na správne vloženie batérií, dodržujte plus (+) a mínus (-) na 
batérii a zariadení.

• Nekombinujte nové a použité batérie. Nekombinujte rôzne typy batérií.
• Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vždy vyberte všetky batérie a 
rovnako tak vybité batérie (batérie môžu vytiecť a spôsobiť poškodenie).

• Vybité batérie by mali byť z výrobku odstránené a zlikvidované v súlade     
s miestnymi odporúčaniami.

• Nikdy sa nepokúšajte dobiť obyčajné (nenabíjacie) batérie. Výmenu 
batérií by mala vykonávať vždy dospelá osoba.

• Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
• Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa, pretože by mohli explodovať. Deti sa 
môžu batériami zadusiť. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku 
pomoc.

• Dobíjacie batérie je treba pred nabíjaním z prístroja vybrať.
• Napájacie svorky nesmú byť skratované.

VAROVANIE: TEPLOTA VODY

Snímač teploty vody Vás NEUPOZORNÍ na to, aká teplota vody je 
pre kúpeľ dieťaťa vhodná. Ideálna teplota vody pre dojčatá je 
medzi 35 a 38 °C (95 až 100 °F). 
Pre maximálnu bezpečnosť sa odporúča, aby bol váš ohrievač teplej vody 
tečúcej z kohútika nastavený na teplotu nižšiu ako 49 °C (120 °F), ako 
odporúča American Academy of Pediatrics (Americká akadémia pediatrov).
Odporúča sa, aby ste vždy pred vložením dieťaťa do vaničky ručne 
skontrolovali teplotu vody, ako ďalšie opatrenie pred obarením dieťaťa.
Tento výrobok má vstavaný teplomer, ktorý je určený len na zobrazenie 
teploty vody vychádzajúcej z kohútika. Nie je určený na použitie ako 
lekársky teplomer.

BATÉRIE

LIKVIDÁCIA BATÉRIE
Vybité batérie by mali byť z výrobku odstránené a odovzdané do recyklačného 
zariadenia. 

Symboly na batériách, ktoré obsahujú 
škodlivé látky:

Pb = Batéria obsahuje olovo
Cd = Batéria obsahuje kadmium
Hg = Batéria obsahuje ortuť

Batérie by nemali byť považované za bežný odpad.
Prázdne batérie by mali byť vrátené do recyklačného zariadenia.



• Vaničku vždy očistite neabrazívnym čistiacim prostriedkom a osušte vlhkou
handričkou.

• Nepoužívajte vaničku, ak je niektorá z jej častí rozbitá alebo chýba.
• Zaobchádzajte s vaničkou opatrne, aby nedošlo k poškodeniu elektronickej

váhy.
• Pri čistení pravidelne odoberajte aj oporný stĺpik, aby ste mohli vyčistiť

aj plochu v mieste jeho umiestnenia.
•
•           Bliká, keď je batéria vybitá.  Vymeňte batériu.

          Preťaženie. Odstráňte záťaž.

• Zaistite, aby bola vanička pred uložením čistá a suchá.
• Pri skladovaní nepokladajte žiadne ďalšie predmety na vaničku, aby nedošlo

k poškodeniu senzorov.
• Pokiaľ batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.

NIKDY NENECHÁVAJTE SVOJE DIEŤA VO VANIČKE AQUASCALE 3V1 BEZ 
DOZORU
Došlo k UTOPENIU detí v detských vaničkách.
Dieťa musí byť VŽDY pod dozorom a na dosah dospelého.
NIKDY tento výrobok nezdvíhajte, ak je v ňom dieťa.
NIKDY nepokladajte tento výrobok do napustenej vody vo vani alebo umývadle 
pre dospelých.
VŽDY majte otvorený odtok vo vani alebo umývadle pre dospelých.
VŽDY kúpte svoje dieťa len v tak malom množstve vody, ako je potrebné. 
NIKDY nedovoľte iným deťom, aby nahradili dozor dospelých.
Prestaňte produkt používať, ak je poškodený, rozbitý alebo nekompletný. 
S výrobkom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu elektronickej váhy.

UPOZORNENIE
Nemiešajte staré a nové batérie.  
Nekombinujte alkalické, štandardné ani nabíjateľné batérie.  
Ak je výrobok skladovaný dlhšiu dobu alebo sú batérie vybité, batérie vyberte. 
Vybité batérie riadne zlikvidujte.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

SKLADOVANIE:

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO 
UTOPENIA
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