
Ürün ismi: Growp

Model: BF1513-01

Denetleyen/Tarih:

Hangzhou Bangtang Network Technology Co.,Ltd.

Growp Tartı | Model: BF1513-01

Ürünün güvenli kullanımı için, lütfen ilk önce kullanım kılavuzunu okuyun
ve ileride kullanmak için saklayın. Ayrıca lütfen ekli garanti belgesini de

saklayın, kaybetmeyin ve çöpe atmayın.

1. Ürünün üzerinde zıplamayın.

2. Ölçüm sırasında kızılötesi vericiyi açık bırakın.

3. Lütfen düz olmayan yüzeyler veya yumuşak yüzeylerde hatalı 
sonuçlar çıkarabilir.

4. Lütfen açık renkli tavan ile 3,5 metreden daha düşük yükseklik-
teki bir odada kullanın; aksi halde, ağırlık verileri yükseklik 
cetvelinde gösterilmeyebilir.

5. Lütfen kayma riskinden korunmak için ıslak ayakla veya tartının 
yüzeyi ıslak iken kullanmayın.

1. Growp’u sıcaktan uzak tutunuz.

2. Bu ürün su geçirmez değildir. Ürünün içerisine su damlamasın-
da ya da sıçramasına müsade etmeyin. Suya maruz kalması 
durumunda, lütfen mümkün olan en kısa sürede kuru bir bezle 
silin.

3. Yüzeyi temiz ve yumuşak bir bez ile silin. Gerekirse, sıkılmış bir 
bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.

4. Yüzeyi çizmemek için sert bez kullanmaktan kaçının.

5. Ürünü kimyasal yada aşındırıcı çözücülerle silmeyin.

Bu kılavuz mevcut bilgilere uygun olarak yazılmıştır ve içerik 
önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Biosmart, kullanım 
kılavuzunun doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmek için en iyi 
çabayı göstermiştir. Ancak, şirket bu kılavuzdaki eksiklikler, 
yanlışlıklar veya yazım hatalarından kaynaklanan kayıp veya 
hasarlardan sorumlu değildir.

Biosmart Teknoloji A.Ş. tüm hakları saklı tutar ve bu el kitabını ve 
içerdiği ifadeleri yorumlama ve gözden geçirme hakkını saklı tutar. 
Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Biosmart Teknoloji A.Ş.’dir. Önceden 
yazılı izin alınmaksızın, bu el kitabını veya burada yer alan herhangi 
bir bilgiyi çoğaltmaya, kopyalamaya veya tercüme etmeye izin 
verilmez.

1. Satın aldığınız günden itibaren 2 yıl garantisi mevcuttur.
2. Garanti Growp cihazının kendisinden başka parçaları içermez.
3. Aşağıdaki maddeler çerçevesinde servis ücreti yansıtılır.

a. Yapay tahribat, uygunsuz kullanım veya ticari amaçlarla 
kullanım.

b. Garanti süresi bittiğinde.
c. Garanti Belgesi olmadığında.
d. Garanti kartının içeriği, gerçek nesne ile tutarsız veya 

bulanık ve tanınmaz halde ise.
e. Ürünün kendisi veya aksesuarları üzerinde kir ve çizikler 

mevcut ise.
f. Doğal afet ya da dış güç tarafından hasar gören, kullanıcı 

tarafından tamir edilen ve değiştirilen ürünlerde.

Lütfen aşağıdaki malzemelerin kutuda bulunduğunu kontrol edin: 
Growp Ölçüm Cihazı, 4 x 1.5V(AAA) pil ve kullanım klavuzu.
Herhangi bir şeyin eksik olması durumunda satış sonrası destek 
birimimize ulaşın.

1. Lütfen direkt olarak suya sokmayın.

2. Yüksek sıcaklıkta, yüksek nemde, tozlu ortamda, direk güneş 
ışığında veya klimanın karşısında saklamayın.

3. Güçlü bir darbenin meydana gelebileceği ve titreşimin 
olabileceği yerlerde ve pürüzlü bir yüzeylerde bırakmayın.

1. Pil haznesinin kapağını açın.

2. 4 AAA pili, gösterildiği gibi pozitif ve negatif uçları doğru yönlere 
bakacak şekilde Growp’un pil bölmesine yerleştirin.

3. Pil kapağını kapatın.

Her iki ayak ile tartının üstüne çıkın 
ve dengede durun.

Logo (      ) yanıp sönerken, tartı 
ağırlık ölçümü yapmaktadır.

Ölçüm tamamlandığında, logo (      )  
görünür kalır ve ağırlık verisi boy 
ölçerin ekranında gözükür.

1. Eğer Growp uzun bir süre kullanılmayacaksa (3 Ay veya daha 
uzun), lütfen pilleri çıkartın.

2. Ürün ömrünün etkilenmesinden kaçınmak için eski ve yeni 
pillerle veya farklı tipteki piller ile karışık kullanmayın.

3. Bu ürün ve kullanılmış piller, kullanım ülkesinin elektrik ürün 
imha yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Bluetooth aracılığıyla uygulamanıza senkronize edilen veriler, 
bebeğinizin büyümesini bilimsel ve niceliksel bir yöntemle analiz 
ederek profesyonel tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Apple Cihazlar : iPhone 5 ve üzeri minimum iOS 8 işletim sistemi, 
iPhone4/4s hariçtir.

Android Cihazlar: 4.3 ve üzeri ayrıca Bluetooth 4 .0/4.1 desteği.

Kullanım Kılavuzu1.5V (AAA) PilGrowp Ölçüm Cihazı

Ürün Adı
Growp

Bölme
50g

Model
BF1513-01

Birim
Kg/Lbs

Boyutlar
312mm*312mm*23,5mm

Ağırlık
1,91 Kg (Piller Hariç)

Pil
4 x 1,5V (AAA) Pil

Çalışma Koşulları
Sıcaklık : 0 °C ~ 40 °C
Nem: ≤85%RH

Pil Ömrü
1 Yıl

Saklama Koşulları
-20 °C ~ 60 °C
Nem: ≤85%RH

Ölçüm Aralığı
3-150Kg

Tartının üzerine 
çıkınca logo yanıp 
sönmüyor.

Logo yanıyor fakat 
nokta vuruşlu
LED ekran
ölçüm verilerini 
göstermiyor.

Tartının pilleri bitti 
veya donanım 
arızalandı.

Kızılötesi verici 
engellendi.

Eğer piller değiştirildik-
ten sonra hâlâ 
çalışmıyorsa lütfen 
bizimle irtibata geçin.
Telefon (0312) 466 23 63

Kızılötesi vericiyi ortaya 
çıkarın.

Boy ölçerin pilleri 
bitmek üzere.

Boy ölçerin pillerini 
değiştirin.

Boy ölçüm cetvelinin 
ölçüm cizgisini geçti.

Boy ölçüm cetvelinin 
çizgiside kadar indirin.

Boy ölçerin donanımı 
arızalandı.

Lütfen bizimle irtibata geçin.
Telefon (0312) 466 23 63

Oda 3.5m'den yüksek 
bir tavana sahip.

3.5m'den daha alçak 
tavana sahip olan bir 
odaya yerleştirin.

Ürün Modeli:

Satın Alma Bilgileri:

Müşteri Hizmetleri:  +90 312 466 23 63

Satın Alınan Yer:

Not:

Adres: Eti Mahallesi Ali Suavi Caddesi 9/A Çankaya/Ankara/Türkiye

Websitesi: www.mothersmart.com.tr

Üretim Tarihi: Kutunun üzerindedir.

Servis Süreci : 3 Yıl

1 Ürünün Kullanımı ve Özellikleri

2 Önlemler

3 Ürün Örneği

4 Aksesuar Listesi 6 Nasıl Kullanılır 8 Teknik Özellikler 10 Bakım 12 Feragat ve Telif Hakkı Bildirimi

11 Garanti ve Servis9 Sorun Giderme7 BonBaby Uygulamasını İndir5 Pil Yükleme Talimatları

Kullanım için önlemler

Saklamak için önlemler

Feragat

Telif Hakkı Bildirimi

Biosmart Teknoloji A.Ş.

Sertifika

Garanti

Servis

Growp için pil yükleme talimatları Uygulamayı indirmek için Apple Store veya
Google Play’de “BonBaby” olarak arama yapın.

Adım 1

Adım 2

Adım 3

Semptomlar Sebepler Çözümler

Mothersmart’tan Sizin İçin Hatırlatmalar

Öncelikle, Mothersmart’ın ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Bu ürün bebeğinizin büyüme sürecini daha doğru 
anlamanıza olanak sağlayan güvenli bir yol sunar. 
Ürün Uygulaması: Ağırlık ölçümü

Ürün Özellikleri:
1. Kullanışlı bir dizayna sahiptir, buton ve ekranı yoktur.

2. Üzerine çıkıldığında otomatik olarak açılır.

3. Veriler boy ölçerin ekranında gösterilir, kontrol etmek için 
eğilmeye gerek yoktur.

4. Kilo ölçüm verileri BonBaby uygulaması ile bağlandıktan sonra 
otomatik olarak yüklenir, kalıcı olarak bulut ortamında saklanır.

5. Bebeğinizin kilosunu ölçebilmeniz için bebek-tutma modunu 
içerir.

Kızılötesi Verici

Kırılmaz Cam

Mıknatıs Dairesi

Dış Kaplama



Growp Boy Ölçer | Model: BF1513-01

Ürünün güvenli kullanımı için, lütfen ilk önce kullanım kılavuzunu okuyun
ve ileride kullanmak için saklayın. Ayrıca lütfen ekli garanti belgesini de

saklayın, kaybetmeyin ve çöpe atmayın.

1. Growp’u sıcaktan uzak tutunuz.

2. Bu ürün su geçirmez değildir. Ürünün içerisine su damlamasın-
da ya da sıçramasına müsade etmeyin. Suya maruz kalması 
durumunda, lütfen mümkün olan en kısa sürede kuru bir bezle 
silin.

3. Yüzeyi temiz ve yumuşak bir bez ile silin. Gerekirse, sıkılmış bir 
bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.

4. Yüzeyi çizmemek için sert bez kullanmaktan kaçının.

5. Ürünü kimyasal yada aşındırıcı çözücülerle silmeyin.

Bu kılavuz mevcut bilgilere uygun olarak yazılmıştır ve içerik 
önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Biosmart, kullanım 
kılavuzunun doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmek için en iyi 
çabayı göstermiştir. Ancak, şirket bu kılavuzdaki eksiklikler, 
yanlışlıklar veya yazım hatalarından kaynaklanan kayıp veya 
hasarlardan sorumlu değildir.

Biosmart Teknoloji A.Ş. tüm hakları saklı tutar ve bu el kitabını ve 
içerdiği ifadeleri yorumlama ve gözden geçirme hakkını saklı tutar. 
Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Biosmart Teknoloji A.Ş.’dir. Önceden 
yazılı izin alınmaksızın, bu el kitabını veya burada yer alan herhangi 
bir bilgiyi çoğaltmaya, kopyalamaya veya tercüme etmeye izin 
verilmez.

Lütfen aşağıdaki malzemelerin kutuda bulunduğunu kontrol edin: 
Growp Boy Ölçer, 2 x 1.5V(AAA) pil ve kullanım kılavuzu.
Herhangi bir şeyin eksik olması durumunda satış sonrası destek 
birimimize ulaşın.

1. Boy ölçerken, cetvel ucunu ölçek üzerindeki metal çemberin 
ortasına yapıştırmanız önerilir.

2. Ölçüm bandını çok hızlı çekmeyin, böylece cetvel metal 
çemberinden kaçmaz ve boyu ölçülen kişiye çarpmaz.

3. Cetvel ucunu manyetik çemberden çıkarırken, metal çemberin 
kenarından dışarı kaydırılması önerilir.

4. Ölçümden sonra lütfen ölçüm bandını yavaşça çekiniz. Çok hızlı 
çekmek, orijinal konumuna geri getirilmemesine neden olabilir.

1. Lütfen direkt olarak suya sokmayın.

2. Yüksek sıcaklıkta, yüksek nemde, tozlu ortamda, direk güneş 
ışığında veya klimanın karşısında saklamayın.

3. Güçlü bir darbenin meydana gelebileceği ve titreşim olabileceği 
yerlerde ve pürüzlü yüzeylerde bırakmayın.

Boy ölçer bir dış kapak, bir kızılötesi alıcı, bir LED nokta vuruşlu 
ekran, bir seviye cetvel ve bir cetvel ucundan oluşur.

Seviye cetvelini çevirin ve açın, 
cetvel ucunu ölçeğe yaklaştırın ve 
metal çemberin üzerine yapıştırın.

Çocuğunuzun tartı üzerinde dik durmasına 
izin verin ve hareket ettirmeyin. Boy ölçeri 
yukarı çekin, seviye cetvelini çocuğun 
başının üstüne hizalayın ve dengeli tutun.

Ölçüm 3 saniye sonra tamamlanır. 
Yükseklik verisi nokta vuruşlu LED 
ekranda 3 kez yanıp söner.

1. Pil haznesinin kapağını açın.

2. 2 AAA pili, gösterildiği gibi pozitif ve negatif uçları doğru yönlere 
bakacak şekilde Growp’un pil bölmesine yerleştirin.

3. Pil kapağını kapatın.

Düşük pil uyarısı: Cihazı açtığınızda pil simgesi yanıp sönerse, 
pillerin azaldığı anlamına gelir. Lütfen pilleri değiştiriniz. Yetersiz 
güce sahip piller, ölçümün doğruluğunu etkileyebilir.

1. Eğer Growp uzun bir süre kullanılmayacaksa (3 Ay veya daha 
uzun), lütfen pilleri çıkartın.

2. Ürün ömrünün etkilenmesinden kaçınmak için eski ve yeni 
pillerle veya farklı tipteki piller ile karışık kullanmayın.

3. Bu ürün ve kullanılmış piller, kullanım ülkesinin elektrik ürün 
imha yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Bluetooth aracılığıyla uygulamanıza senkronize edilen veriler, 
bebeğinizin büyümesini bilimsel ve niceliksel bir yöntemle analiz 
ederek profesyonel tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Apple Cihazlar : iPhone 5 ve üzeri minimum iOS 8 işletim sistemi, 
iPhone4/4s hariçtir.

Android Cihazlar: 4.3 ve üzeri ayrıca Bluetooth 4 .0/4.1 desteği.

Kullanım Kılavuzu1.5V (AAA) PilGrowp Boy Ölçer

Ürün Adı
Growp Boy Ölçer

Model
BF1513-01

Boyutlar
95mm*90mm*29mm

Pil
2 x 1,5V (AAA) Pil

Ölçüm Aralığı
1-180cm

Kablosuz Aktarım
BLE 4.1

Aktarım Mesafesi
10m

Sistem Gereksinimleri
iOS: iPhone 5 ve üzeri minimum iOS 8 işletim sistemi, iPhone4/4s hariçtir.
Android : 4.3 ve üzeri ayrıca Bluetooth 4 .0/4.1 desteği.

Bölme
0,2cm

Birim
cm/inç

Ağırlık
120g (Piller Hariç)

Çalışma Koşulları
Sıcaklık : 0 °C ~ 40 °C
Nem: ≤85%RH

Saklama Koşulları
Sıcaklık : -20 °C ~ 60 °C
Nem: ≤85%RH

Seviye cetveli 
açılırken LED ekran 
yanmaz.

Ölçüm verileri doğru 
değil.

Ekranda gözüken pil 
ikonu.
Ekranda gözüken pil 
ikonu.
Ekranda gözüken "W" 
ikonu.
Ekranda gözüken "H" 
ikonu.
Ekranda gözüken 
"OL" ikonu.

Düşük pil düzeyi fakat hala düzgün 
çalışır.
Düzgün çalışması için çok düşük pil 
düzeyi.
Kilo ölçüm Modu.

Boy ölçüm Modu.

Ölçülen kilo ölçüm aralığının dışında.

Boy ölçer çok hızlı 
çekilmiş.

Lütfen boy ölçeri 
yavaşca yukarı çekin.

Piller güçsüzleşmiş. Pilleri değiştirin.

Lütfen bizimle irtibata geçin.
Telefon (0312) 466 23 63

Donanım arızlanmış.

1. Satın aldığınız günden itibaren 2 yıl garantisi mevcuttur.
2. Garanti Growp cihazının kendisinden başka parçaları içermez.
3. Aşağıdaki maddeler çerçevesinde servis ücreti yansıtılır.
       a. Yapay tahribat, uygunsuz kullanım veya ticari amaçlarla 
kullanım.
       b. Garanti süresi bittiğinde.
       c. Garanti Belgesi olmadığında.
       d. Garanti kartının içeriği, gerçek nesne ile tutarsız veya 
bulanık ve tanınmaz halde ise.
       e. Ürünün kendisi veya aksesuarları üzerinde kir ve çizikler 
mevcut ise.
       f. Doğal afet ya da dış güç tarafından hasar gören, kullanıcı 
tarafından tamir edilen ve değiştirilen ürünlerde.

Ürün Modeli:

Satın Alma Bilgileri:

Müşteri Hizmetleri:  +90 312 466 23 63

Satın Alınan Yer:

Not:

Ürün ismi: Growp

Model: BF1513-01

Denetleyen/Tarih:

Hangzhou Bangtang Network Technology Co.,Ltd.

Adres: Eti Mahallesi Ali Suavi Caddesi 9/A Çankaya/Ankara/Türkiye

Websitesi: www.mothersmart.com.tr

Üretim Tarihi: Kutunun üzerindedir.

Servis Süreci : 3 Yıl

3 Ürün Örneği

4 Aksesuar Listesi 8 Teknik Özellikler 10 Bakım

9 Sorun Giderme

2 Önlemler

Kullanım için önlemler

Saklamak için önlemler

12 Feragat ve Telif Hakkı Bildirimi

Feragat

Telif Hakkı Bildirimi

Biosmart Teknoloji A.Ş.

Sertifika

11 Garanti ve Servis

Garanti

Servis

7 BonBaby Uygulamasını İndir

Uygulamayı indirmek için Apple Store veya
Google Play’de “BonBaby” olarak arama yapın.

6 Nasıl Kullanılır

Adım 1

Adım 2

Adım 3

Semptomlar

Semboller Talimatlar

Sebepler Çözümler

5 Pil Yükleme Talimatları

Growp için pil yükleme talimatları

Mothersmart’tan Sizin İçin Hatırlatmalar

1 Ürünün Kullanımı ve Özellikleri
Öncelikle, Mothersmart’ın ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Bu ürün bebeğinizin büyüme sürecini daha doğru 
anlamanıza olanak sağlayan güvenli bir yol sunar. 
Ürün Uygulaması: Boy ölçümü

Ürün Özellikleri:
   1. Kolay ve isabetli ölçümler yapabilmek için orijinal çözüm 
sağlar.
   
   2. Sevimli bir tasarıma sahiptir. Küçük ve portatif yapısıyla evde 
kullanıma uygundur.
   
   3. Boy ölçüm verilerini BonBaby uygulamasına otomatik olarak 
aktarır ve bulut ortamında saklar.
   
   4. Basit ve butonsuz bir tasarıma sahiptir. Aktifleştirmek için 
mıknatıslı alana tutun ve çekin.
   
   5. Otomatik olarak uyku moduna geçer. Manuel olarak 
kapatmaya gerek yoktur.

Kızılötesi Alıcı

Dış Yüzey

Seviye Cetveli

Nokta Vuruşlu LED Ekran

Cetvel Sonu


