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SPECIFIKÁCIÓK

FŐ FUNKCIÓK

MŰKÖDÉS

• Nagy precizitású terhelésmérő érzékelőrendszerrel 
felszerelve.
• Teherbírás: 5 kg/1 g
• Mértékegység: g, oz, víz-ml, tej-ml

• Elem nélküli technológia
• Kcal funkció
• Tára funkció/Tekerőgomb
• Automatikus kikapcsolás/Automatikus 
nullázás

Tekerőgomb 
Forgassa el a gombot energia generálásához

UNIT Nyomja meg a mértékegység (g/oz/ml) 
megváltoztatásához
Kilépés a KCAL üzemmódból, belépés a Súlymérés 
üzemmódba
TARE Nyomja le röviden mérés közben a súly 
tárázásához

KCAL 7 különböző étel kcal értéke közül lehet 
választani

POWER/ Elem nélkül 

Használja a fejlett áramgerjesztő vezérlőrendszert,
a gomb egyetlen tekerésével elegendő energia állítható elő. 

Figyelem: A tekerőgombot legalább 120 fokban el kell tekerni.

Súlymérés

1. lépés: Helyezze a mérleget lapos, stabil felületre
2. lépés: Fordítsa el a gombot legalább 120 fokban, és az LCD-kijelzőn megjelenik a nulla érték.
3. lépés: Helyezze az ételt a platformra; ekkor megjelenik a súly.

Tára funkció

1. lépés: Helyezze a tálat a platformra; ekkor az LCD-kijelzőn megjelenik a tál súlya.
2. lépés: Nyomja meg a „TARE” (Tárázás) gombot a tál súlyának eltávolításához (lenullázáshoz). Helyezze 
az ételt a tálba; ekkor az LCD-kijelző csak az étel súlyát fogja kijelezni. Nyomja meg ismét a 
„TARE” (Tárázás) gombot egyéb ételek külön mérésére.
3. lépés: Az LCD-kijelzőn negatív értékként megjelenik a tál súlya, ha a tálat és az ételt is leveszi a 
platformról. Nyomja meg ismét a „TARE” (Tárázás) gombot, ekkor 2 másodpercig a nulla érték jelenik 
meg a kijelzőn.



HIBA KIJELZÉSE

HASZNÁLATRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ TANÁCSOKKcal funkció

A mérés során helyezze a cukrot, a lisztet vagy a tojást a platformra, majd nyomja meg a hozzájuk tartozó 
gombot; ekkor a kijelzőn megjelenik a megfelelő Kcal érték.
Amikor a kijelzőn a KCAL érték látható, akkor a mértékegység gombbal lehet kilépni az üzemmódból és mérés 
üzemmódra váltani.

Hét étel Kcal értéke: csirke, vaj, cukor, liszt, tojás, csokoládé és marha.

Amikor a kijelzőn a „        „ szimbólum 
jelenik meg, akkor a mérleg pár 
másodpercen belül automatikusan 
kikapcsol. Ekkor forgassa el a gombot "       " 
ismét legalább 120 fokban!

Akkor jelenik meg, amikor a mérleg nem 
stabil a mérés előtt.

Ha a mérleg túlterhelt (5 kg fölötti 
teher), akkor a kijelzőn az „EEEE” 
kijelzés jelenik meg.

Tartományon kívüli kcal adat esetén 
jelenik meg.

01. A pontos mérés érdekében a terméket helyezze lapos felületre.

02. A mérlegben statikus nyomás uralkodik, ne ejtse le és ne üsse meg, különben a mérleg könnyen 
megsérülhet.

03. A mérleg tisztításához használjon benedvesített ruhát. Víz nem kerülhet a mérleg belsejébe.

04.Ne használjon vegyszereket a mérleg tisztítására.

05. A mérleg élettartamának biztosítása érdekében ne helyezze a mérleget meleg és párás környezetbe.

06. Ne terhelje túl, mert az az érzékelő sérüléséhez vezethet.

07. A használaton kívüli mérlegre ne helyezzen nehéz tárgyakat.

08. A mérleget ne tárolja élére állítva.

09. A folyamatos fejlesztések eredményeként a termék bármikor előzetes értesítés nélkül változhat.

10. Ne lépjen vagy ugorjon a mérlegre, és ne ejtse le! A mérleg egy nagy precizitású elektromos műszer.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA



FONTOS INFORMÁCIÓK – HU
ÁRTALMATLANÍTÁS

GARANCIA

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.

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.










