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Függő mérleg
Használati útmutató

HU

Termékjellemzők 
1. 1 m-es kihúzható mérőszalag
2. Kinullázás/tára
3. Elemállapot/túlterhelés kijelzése
4. Számok mérete az LCD kijelzőn: 0,35“ (9 mm)
5. Maximális méréshatár: 50 kg/110 lb
6. Méréspontosság: 50 g/0,1 lb 
7.  Tápegység: 2x 1,5V-os AAA típusú elem (nem 

része a készletnek)

Szemléltető ábra
Kezelőgomb: bekapcsolás/kikapcsolás, mértékegy-
ség beállítása, kinullázás/tára

Mérés
1.  Húzza át a pántot a lemérendő csomag fo-

gantyúján és rögzítse a kampót a háromszög 
kapocsnál. 

2. Felemelés előtt nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot. Két sípszó hallható ekkor.
3. Ha az LCD kijelzőn nem jelenik meg a nulla érték, nyomja meg újra a bekapcsolás/kikapcsolás gombot.
4.  Emelje fel óvatosan a mérleget, nehogy túlterhelje és meghibásodjon, majd ellenőrizze a mért értéket. A mérleg 

megfelelően kiegyensúlyozott legyen, és tartsa vízszintes helyzetben. Az LCD kijelzőn leolvasható mért csomag 
súlya. Várja meg, hogy a kijelzőn megjelenjen és rögzüljön a pontos érték, előtte 3 sípoló jelzés hallható, ha a 
mérés elkészül 2 sípolás hallatszik. A mért érték nagyjából 2-3 másodperc alatt rögzül. Ha a lemérendő tárgy 
nehezebb, a mérés hosszabb ideig tarthat. A mért adatot a mérleg nagyjából 2 másodpercig mutatja, majd 
automatikusan kikapcsol.

5.  Ha a mért adat rögzül a kijelzőn, nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot az értékek kinullázásához. 
Ezután elvégezheti az újbóli mérést.

6.  Tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsolás/kikapcsolás gombot a mérleg kikapcsolásához. A kikapcsoláskor 
1 sípoló jelzés hallható. 

Mértékegységek beállítása 
A kikapcsolt állapotban levő mérlegen tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsolás/kikapcsolás gombot, a kijel-
zőn megjelenik a nulla és az érték a kijelzőn villogni kezd. A mértékegység kiválasztásához használja a bekapcso-
lás/kikapcsolás gombot. 3 másodperc elteltével az értékek rögzülnek és a mérleg készen áll a mérésre. 

Elemcsere
Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn a  „Lo“ hibajelzést látja. Nyissa ki a mérleg alján található 
elemnyílás fedelét és helyezzen be 2 db kiváló minőségű 1,5V-os AAA típusú alkalikus elemet. 
Ügyeljen az elempólusok elhelyezésére. Zárja vissza a fedelet.

Hibajelentések
1. Cseréljen elemeket.
2.  A mérleg túlterhelt. Vegye le róla a terhet, elkerülve ezzel a mérleg meghibásodását. A mér-

leg maximális teherbírása 50kg, ez az érték a mérlegen is fel van tüntetve. 
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Tisztítás és karbantartás
1. Legyen nagyon óvatos a kihúzható mérőszalaggal, a pereme éles. 
2. Ne hajlítsa be a mérőszalagot, akkors sem, ha nehezen húzható ki.
3.  Törölje tisztára a mérleg felületét benedvesített kendővel. A mérleget soha ne merítse vízbe és ne tisztítsa durva 

súrolószerekkel és eszközökkel. 
4. Védje a készüléket mindenfajta mechanikus sérüléstől. A mérleg ezután veszíthet pontosságából.
5.  Ne terhelje túl sokáig a háromszög kampót. Szállítás közben ügyeljen rá, hogy a mérleg ne érintkezzen éles 

tárgyakkal. Gyakori használat esetén az elemek hamarabb lemerülhetnek. 
6. A mérés pontossága érdekében ne használja a mérleget erős mágneses mező közelében.
7. A mérleget tartsa gyermekektől elzárva, az elemek és egyéb alkatrészek lenyelése fulladást okozhat. 

Környezetvédelmi információk
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel 
hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyo-
san károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények 

során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghi-
básodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai 
hibákért.


