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FIGYELMEZTETÉSEK

TERMÉKLEÍRÁS

GOMBOK:

ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan személyek kizárólag akkor 
használhatják, ha a biztonságos használatra vonatkozóan előzetes tájékoztatást kaptak, 
valamint ha tájékoztatták őket a termék által okozott esetleges veszélyekről. Gyermekek 
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felnőtt 
felügyelete nélkül nem végezhetik.
• A termék kizárólag a jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetési céljára, 
háztartási mérlegként használható. Bármilyen egyéb felhasználás helytelennek és 
veszélyesnek minősül. A csomagolás részeit (műanyag tasakok, karton, poliszterén stb.) 
gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek, 
ártalmatlanításukat pedig az aktuális szabályoknak megfelelően kell elvégezni. A súlymérés 
során az étel kizárólag az erre a célra alkalmas speciális edénnyel érintkezhet.
• A mérleg nem használható tárgyak vagy anyagok mérésére kereskedelmi ügyletek során, 
gyógyszerek előállításához, vám, tarifák, adók, prémiumok, birságok, ellen-szolgáltatások, 
kártérítések vagy hasonló, súly alapján meghatározott díjak kiszámítására.
• A készüléket a jelen kézikönyvben foglalt utasításoknak megfelelően kell használni, és 
fontos, hogy a felhasználó elolvassa és értelmezze a készülék használatára és 
karbantartására vonatkozó tájékoztatást.
• Portól és párától tartsa távol; ne tegye ki napsütésnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek!

MŰSZAKI ADATOK ÉS KIJELZŐ
1. Víz- és folyadékmennyiség kijelzése
2. Két mértékegység szilárd anyagok mérésére: g és lb:oz
3. Két mértékegység folyadékok mérésére: ml és fl’oz
4. A lemerült elem és a túlterhelés kijelzése.
5. Nagy pontosságú mérő érzékelő
6. Tára funkció
7. Automatikus kikapcsolás

Súly mértékegysége (g)
Mennyiség mértékegysége (ml)
Mennyiség mértékegysége (fl'oz)

Tára
Nullázás

Üzemmód 
(súly, víz, tej)
Mértékegység 

(lb:oz)

Be- / Kikapcsolás /Nullázás / Tárázás

A mértékegység megváltoztatása (ml, fl’oz folyadékok esetén és g, lb:oz 
szilárd anyagok esetén).

Egy 3 V-os CR2032 lítium elemre van szükség (mellékelve). 
Használat előtt távolítsa el a szigetelő fóliát.
Nyissa fel az elemtartót.
• Vegye ki a régi elemet egy éles tárgy segítségével az ábrán 
látható módon.
• Illessze be az új elemet úgy, hogy az elem egyik oldalát a lap 
alá helyezi, a másikat pedig benyomja. (Ügyeljen a polaritásra)

AZ ÜZEMMÓD ÉS A MÉRTÉKEGYSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA

A mérleg metrikus (g, ml) és angolszász (lb:oz, fl’oz) mértékegységben mér.
• Üzemmód megváltoztatása: Az üzemmód (súlymérés, vízmennyiség vagy tejmennyiség) 
megváltoztatásához nyomja meg a UNIT (Mértékegység) gombot.
• A mértékegység megváltoztatása: Az üzemmód kiválasztása után nyomja le 3 másodpercig a 
Unit (Mértékegység) gombot a kívánt mértékegység beállításához.

* Ha a súlyméréshez gramm van beállítva mértékegységként, akkor a folyadékmennyiség 
mérése automatikusan ml-ben történik.

* Ha a súlyméréshez lb:oz van beállítva mértékegységként, akkor a folyadékmennyiség mérése 
automatikusan fl’oz-ban történik.
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SÚLYMÉRÉS
• Szilárd anyagok mérése
1. A terméket helyezze lapos, stabil felületre. Ha tálat használ, és annak súlyát ki kívánja 
vonni a teljes tömegből, akkor még a mérleg bekapcsolása előtt helyezze azt a mérlegre.
2. Nyomja meg a Zero (Nullázás) gombot a készülék bekapcsolásához.
3. Várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0” érték.
4. Állítsa be a kívánt üzemmódot és mértékegységet a fenti utasításoknak megfelelően.
5. Helyezze a megmérni kívánt ételt a mérlegre (a korábban a mérlegre helyezett tálba) és 
végezze el a mérést. A kijelzőn megjelenik a súly.

• Mennyiség üzemmód (folyadékok)
1. A terméket helyezze lapos, stabil felületre. Ha tálat használ, és annak súlyát ki kívánja 
vonni a teljes tömegből, akkor még a mérleg bekapcsolása előtt helyezze azt a mérlegre.
2. Nyomja meg a Zero (Nullázás) gombot a készülék bekapcsolásához.
3. Várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0” érték.
4. Állítsa be a kívánt üzemmódot és mértékegységet a fenti utasításoknak megfelelően. 
Javasolt a víz vagy a tej üzemmód használata, ha e két folyadék egyikét kívánja lemérni.
5. Helyezze a megmérni kívánt ételt a mérlegre (a korábban a mérlegre helyezett tálba) és 
végezze el a mérést. A kijelzőn megjelenik a mennyiség.

„TÁRA” FUNKCIÓ (HA A TELJES TERHELÉS ÖSSZÉRTÉKE >200 G)

Egymás után két különböző teher mérhető anélkül, hogy le kellene venni őket a 
mérlegről. Helyezze az első terhet a mérlegre, ekkor megkapja az első súly értékét. A 
következő teher felhelyezése előtt nyomja meg a Zero (Nullázás) gombot a kijelző 
lenullázásához.
A Zero (Nullázás) gomb lenyomásakor a kijelzőn a „—” jelzés jelenik meg, amely az 
adatok feldolgozására utal, kérjük várjon. Ha egyszerre jelenik meg az „Og” és a „T” felirat 
a kijelző alsó részén, az azt jelzi, hogy a tára funkció aktív, rá lehet helyezni a második 
terhet a mérlegre. Ilyen esetekben a teljes teherbírás az összes teher súlyával csökken. Ha 
lenyomja a Zero (Nullázás) gombot, akkor megjelenik a két teher összértéke. Ha további 
terhet szeretne felhelyezni, akkor nyomja le a Zero (Nullázás) gombot a kijelző 
lenullázásához.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A termék automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban, vagy ha a kijelző 2 percig 
ugyanazt az értéket mutatja.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

1. Cserélje ki az elemet
2. Túlterhelt mérleg. A károsodás elkerülése érdekében 
távolítsa el a terhet. A maximális megengedett súly a 
mérlegen van feltüntetve.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• A termék tisztításához használjon enyhén benedvesített, puha ruhát. A termék 
tisztításához távolítsa el a skálázott kancsót. A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg 
arról, hogy a tál üres; a mérlegtestet ne merítse víz alá! A mérleg nem vízálló.
• Minden műanyag részt azonnal le kell tisztítani, miután zsiradékkal, fűszerrel, ecettel vagy 
egyéb erős ízű/színű étellel érintkezett. Kerülje a citruslevekkel való érintkezést.
• A mérleget mindig szilárd, lapos felületen kell használni. NE használja szőnyegen.
• NE károsítsa, üsse meg vagy ejtse le a mérleget.
• A mérleg precíziós műszer. Kérjük, kezelje gondosan.
• A mérleg hűvös, száraz helyen tárolandó.
• Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni, akkor ellenőrizze az elemek állapotát, hogy be 
vannak-e helyezve, illetve hogy nem merültek-e le!
• Kizárólag háztartási használatra. A terméket kereskedelmi célokra TILOS használni.

FONTOS INFORMÁCIÓK – HU

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
1. AZ ELEMEK GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓK. Az elemek lenyelése vegyi égési 
sérüléseket, a lágyszövetek perforációját és halált okozhat. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési 
sérülések keletkezhetnek. Azonnal kérjen orvosi segítséget.
2. Ne hagyja, hogy az elemeket gyermekek cseréljék ki.
3. Az elemeket mindig az elemeken és a készüléken feltüntetett (+ és -) polaritásnak megfelelően 
helyezze be.
4. Ne zárja rövidre az elemeket.
5. Ne töltse az elemeket.
6. Ne idézze elő az elemek kisülését rövidzárlattal.
7. Ne használjon egyszerre új és használt elemeket, illetve különböző típusú vagy márkájú elemeket.
8. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani a készülékből és megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
9. Ne hevítse az elemeket.
10. Az elemeket ne hegessze vagy forrassza a készülékbe.
11. Ne szerelje szét az elemeket.
12. Az elemek alakját ne módosítsa.
13. Ne tegye ki tűznek az elemeket.
14. A sérült burkolatú lítium elemeket nem szabad víznek kitenni.
15. Az elemeket ne zárja tokba és/vagy ne módosítsa.
16. A használaton kívüli elemeket az eredeti csomagolásban, fémtárgyaktól távol tárolja. A már 
kicsomagolt elemeket ne keverje.
17. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemeket, kivéve, ha a készüléket 
vészhelyzeti célra használják.
18. Behelyezés előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit.
19. Az elem szivárgása esetén kerülje az elemmel történő mindennemű érintkezést; bőrrel való 
érintkezés esetén mossa le vízzel az érintett részt és kérjen orvosi segítséget.
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ÁRTALMATLANÍTÁS

GARANCIA

Használati feltételek
A garancia időtartama 24 hónap.
A garancia kizárólag megfelelően kitöltött garanciajegy és a vásárlás dátumát feltüntető 
nyugta benyújtása esetén érvényesíthető.
A garancia a készüléket alkotó olyan alkatrészek cseréjére vagy javítására vonatkozik, 
amelyek gyártási hiba miatt már eredetileg is hibásak voltak.
A garancia lejártát követően a készülék javítása díjfizetés ellenében történik.
A gyártó nem vállal felelősséget az olyan személyi sérülésekért, állatok által elszenvedett 
sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyeket a készülék helytelen használata és az 
útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott.

Korlátozások
A garancia alapján fennálló összes jog és a felelősségünk érvényét veszti, ha a készüléket:
- arra jogosulatlan személyek helytelenül használják
- helytelenül használják, tárolják vagy szállítják.
A garancia nem terjed ki a külső sérülésekre, vagy bármilyen egyéb esetre, amely nem 
akadályozza meg a szabályos működést.
Ha az anyag kiválasztásával és a termék elkészítésével kapcsolatos minden körültekintés 
ellenére hibát tapasztal, illetve ha információra vagy tanácsra lenne szüksége, akkor 
forduljon a helyi kereskedőhöz!

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK
„Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19 / EU irányelv (WEEE) 
végrehajtása”, amely a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben 
való csökkentett felhasználására, valamint a hulladék ártalmatlanítására vonatkozik.
A készüléken vagy annak csomagolásán található áthúzott kerekes kuka szimbólum 
azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén a többi hulladéktól elkülönítve kell 
ártalmatlanítani. A felhasználónak ezért a leselejtezett készülékeket el kell szállítania 
egy elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére szolgáló megfelelő központba, 
vagy vissza kell szolgáltatnia azokat a kereskedőnek új, azonos számú és azonos típusú 
készülékek vásárlása esetén.
A készülékek későbbi újrafeldolgozás, kezelés vagy környezetbarát ártalmatlanítás 
céljából történő, megfelelően elkülönített gyűjtése hozzájárul a környezet és az emberi 
egészség károsodásának megelőzéséhez, és ösztönzi a berendezést alkotó anyagok 
újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását.
Ha a felhasználó nem megfelelően ártalmatlanítja a készüléket, akkor a hatályos 
jogszabályokkal összhangban közigazgatási bírságot kell kiszabni.

ELEMEK - Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből. Ne 
ártalmatlanítsa az elemeket a háztartási hulladékkal. Az elemeket a megfelelő 
konténerekben vagy az adott gyűjtőközpontban kell ártalmatlanítani. A megfelelő 
elkülönített gyűjtéssel megelőzhető a környezet és az emberi egészség károsodása.
Az elemek eltávolításával kapcsolatban lásd a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
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On / Off / Zero / Tare

UNIT

for 3 seconds.

2 minutes.
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