
Návod k použití – Kojenecká váha Nuvita NVT-1300 

 

1. Popis 

DISPLEJ: Zobrazuje váhu kojence a další informace 

Tlačítko   ZAP./VYP.: Zapíná a vypíná váhu. 

Tlačítko „TARE“: Umožňuje odečíst počáteční čistou váhu. 

Tlačítko (Kg / lb:oz): Umožňuje změnit váhové jednotky (kilogramy / libry, unce). 

Tlačítko  Umožňuje využití funkce SROVNÁNÍ (blíže popsáno v kap. 7) 

 

2. Specifikace 

Rozsah stupnice: od 0,02 g do 18 kg / od 1 unce do 40 liber 

Odstupňování: po 5 g / 5 uncích 

Napájení: 2 x baterie AA (3,0 VDC) 

Kontrolka stavu baterií: Je-li baterie vybitá, ikonka baterie na displeji bliká. 

Displej: Podsvícený panel LCD 

Rozměry displeje: 69 x 32,5 mm 

Rozměry váhy: 540 x 345 x 57 mm 

Hmotnost netto: 1,95 kg 

Skladovací teplota: -10°C až 55°C 

Provozní teplota: 10°C až 40°C 

Přesnost vážení 0,2 kg – 3,995kg (0,005 kg) 

 4,0 kg – 9,995 kg (0,010 kg) 

 10,0 kg – 18 kg (0,015 kg) 

 

 

 



 

3. Instalace baterií 

1. Obraťte váhu vzhůru nohama a sejměte kryt baterií, který je umístěn na spodní straně výrobku. 

2. Vložte dvě baterie standardní velikosti AA, dbejte přitom, abys byla dodržena správná polarita 

vyznačená v prostoru pro baterie. 

3. Zavřete kryt baterií a položte váhu na plochý a tvrdý povrch. Tak bude připravena k vážení kojence. 

Koberec ani měkký povrch nejsou pro vážení vhodné. 

4. Než kojence položíte na váhu, přesvědčte se, že je její povrch zcela suchý a nikoliv smekavý. 

 

4. Standardní funkce vážení 

1. Stisknutím tlačítka  váhu zapnete. Zobrazí se čtyři vodorovné 

čárky a ikonka baterie. (Obr. 4.1) 

2. Jakmile je váha připravena k vážení zobrazí se na displeji symbol 

„0,000 kg“ a ikonka baterie. (Obr. 4.2) 

3. Položte kojence na váhu. Váha kojence je stanovena v okamžiku, kdy 

se na displeji zobrazí slovo „Hold“. (Obr. 4.3) 

Proces stanovení váhy kojence: Jelikož je se kojenec pohybuje, bude se 

hodnota na displeji během vážení měnit. Váha během ca 15 vteřina 

zachytí a stanoví váhu pohybujícího se kojence. Stanovená hodnota 

zůstane viditelná na displeji po dobu 10 vteřin a pak se váha automaticky 

vypne. 

4. Symbol „Err“ se zobrazí v případě přetížení váhy. (Obr. 4.4) 

 

5. Funkce čisté váhy (TARE) 

Tato funkce umožňuje zvážit kojence spolu s odečtením váhy látkové 

pleny či dečky, kterou položíte na váhu pod kojence. 

1. Stisknutím tlačítka  váhu zapnete. Zobrazí se čtyři vodorovné 

čárky a ikonka baterie. (Obr. 4.1) 

2. Jakmile je váha připravena k vážení zobrazí se na displeji symbol 

„0,000 kg“ a ikonka baterie. (Obr. 4.2) 



3. Položte na váhu látkovou plenu nebo jinou podložku (Obr. 5.3) 

4. Bezprostředně poté, co se objeví nápis „HOLD“, stiskněte tlačítko (TARE). (Obr. 5.4) 

5. Zobrazí se „0,000 kg“, „TARE“ a ikonka baterie. (Obr. 5.5) 

6. POZNÁMKA: Nechte látkovou plenu na váze. Sejmete-li látkovou plenu 

s váhy, bude displej ukazovat zápornou hodnotu rovnající se váze látkové 

pleny. 

7. Nahého kojence položte na látkovou plenu. S nápisem „Hold“ se zobrazí 

i čistá váha nahého kojence. Po 10 vteřinách se váha automaticky vypne. 

6. Funkce voliče váhových jednotek 

1. Stisknutím tlačítka  zapněte váhu. 

2. Dříve než kojence položíte na váhu, stiskněte tlačítko (kg / lb:oz) a zvolte požadovanou váhovou 

jednotku. 

3. Při příštím zapnutí váhy se zvolená váhová jednotka zobrazí. 

 

7. Funkce SROVNÁNÍ  

Tato funkce umožňuje zvážit množství mléka nebo jídla, jež jste kojenci dali 

během kojení či krmení. 

1. Než dítě začnete kojit, použijte standardní funkci vážení (viz kapitola 4) 

a dítě zvažte. Váha dítěte před kojením je uložena v okamžiku, kde se 

objeví nápis „Hold“. 

2. Sundejte kojence s váhy a nakojte jej. 

3. Po nakojení dítěte jedenkrát stiskněte tlačítko  a zapněte váhu. 

Objeví se čtyři vodorovné čárky a ikonka baterie, které se posléze změní 

dle (Obr. 7.4) 

4. Zobrazí se váha dítěte před kojením (Zobrazená hodnota rovnající se 

váze před kojením má zápornou hodnotu). 

5. Položte nakojené dítě na váhu a zobrazí se váha mateřského mléka, jež dítě přijalo. (Obr. 7.5) 

Příklad: Je-li váha dítěte před kojením 8,000 kg, ulože se těchto 8,000 kg do paměti po zvážení kojence pomoci 

standardní funkce vážení (viz kapitola 4). Hodnota „-8,000 kg“ se zobrazí při stisknutí tlačítka . Pak 

nakojené dítě položte na váhu. Zobrazí se vána mléka, které dítě dostalo. Dostalo-li dítě během kojení 320 gr. 

(váhy) mléka, zobrazí se hodnota „0,320 kg“. Celková váha kojence s mlékem, jež dostalo, je tedy: 8,000 kg + 

0,320 kg = 8,320 kg. Po 10 vteřinách se váha automaticky vypne. 



Upozornění a obecná pravidla bezpečnosti 

 Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si pokyny v tomto 
návodu k použití. Obsahuje důležité informace týkající se 
používání tohoto přístroje a bezpečnostní předpisy. 

 Jakékoliv nesprávné ovládání a nevhodné používání může 
přístroj poškodit nebo vystavit uživatele nebezpečí. 

 Během vážení nikdy nenechávejte kojence bez dozoru! 

 Váhu používejte pouze k vážení kojenců do maximální kapacity přístroje. Přetěžování může vést 
k jeho poškození a může způsobit nebezpečí. 

 K čištění váhy používejte měkkou látku navlhčenou v čisté vodě. Neponořujte váhu do vody ani 
ji neoplachujte pod tekoucí vodou. 

 K čištění nepoužívejte agresivní či narativní čisticí prostředky a rozpouštědla. 

 Je-li váha v činnosti, držte ji mimo jakýkoliv zdroj elektromagnetických vln, jako například 
mikrovlnné trouby, mobilních telefonů a bezdrátových sítí. 

 Nezkratujte póly baterií. 

 Nesnažte se sami přístroj opravovat, vyhnete se tak nebezpečím spojeným s elektrickou 
energií. 

 Nikdy nenechte děti, aby si hrály s jakýmkoliv obalovým materiálem, zejména plastovými sáčky. 
Plastové obaly mohou způsobit zadušení. 

 V případě špatné funkce přístroje vlnou elektrostatického selhání, vložte znovu baterie do 
přístroje, a obnoví se jeho normální funkce. 

 Je-li na displeji zobrazeno chybové hlášení „Err“, váhu vypněte. Pak přístroj znovu zapněte a 
řiďte se pokyny uživatelského manuálu. 

 Když váhu nepoužíváte, nikdy na ni nenechávejte nic ležet! 

 Nenechávejte váhu trvale zatíženou, může se tím poškodit její měřící mechanismus. 

 Při vložení nových baterií se vymažou uložené hodnoty vážení. 

 Pokud váhu zapnete a nepoužíváte ji, automaticky se po 1 minuty nečinnosti vypne. Váhu 
rychle vypnete tak, že stisknete tlačítko … a podržíte jej ca 1 vteřinu. 

 Vyhněte se při manipulaci s váhou prudkým pohybům a chraňte ji před pádem. 

 Váha je určena pro soukromé používání a k měření váhy kojence. Váhu není dovoleno používat 
v lékařství a k jiným účelům, než je soukromé používání. 

 Protože váha je určena výhradně k soukromému užívání, je vyjmuta z povinnosti podrobovat se 
zákonným kontrolám, jež mají zajistit přesnost a spolehlivost měření.  


