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HU
Elektronikus konyhai mérleg

használati útmutató

Funkciók és jellemzők
1. Óra, amely akkor is mutatja az időt, ha a mérleg használaton kívül van
2. Beállítható stopper, környezeti hőmérséklet érzékelő
3. Folyadék űrtartalom mérés
4. Mértékegység átváltás: g (kg)/oz (lb.oz)
5. Elemállapot kijelzés (LO)/Túlterhelés kijelzés (ERR)
6. Rendkívül pontos tenzométer.
7. Tára/kinullázás
8.  A mérleg falra erősíthető vagy rúdra akasztható.
9. Kéken világító LCD kijelző

elemnyílás 
fedele

felhajtva lehajtva

oldalnézet
hátulnézet

LCD kijelző

üveg mérőtálca

lyukak
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Tartozékok

Tartozékok1

a felakasztáshoz
1. falra erősíthető tartó, 
2.kampó

Tartozékok 2 

a falra rögzítéshez
1. 2x csavar, 
2. 2x tipli a falra rögzítéshez,  
3. műanyag tartó

A mérleg felszerelése

1.  Helyezze a mérleget egyenes 
felületre. 

2.  Falra rögzíthető tartó felsze-
relése. 

A tartó két nyílásába illessze 
bele a 2 acél kampót. 
3. Kampó felszerelése 
Illessze a tartó két kampóját az 
LCD kijelző hátulján található 
két nyílásba és húzza rá. 

4.  A mérleget ekkor felakaszt-
hatja a rúdra. 

Nyomja be a tartót addig, amíg 
a mérleg egészen a falhoz ér. 
Húzza be a csavarokat. 

falra erősíthető 
tartó

kampó

műanyag tipli

falra rögzíthető tartó

csavar

mérőtálca

rögzítő 
csavar

falra rög-
zíthető 
tartó

rúd

Kattintsa a 
helyére

akassza be

tartórúd

falra erősíthető tartó

kampó húzza fel
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A mérleg leemeléséhez ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben. 

Falra rögzítés

1.  Válasszon ki egy megfelelő helyet a mérleg rögzítéséhez. Illessze vízszintes helyzetben a 
felfüggesztést a falhoz, majd ceruzával jelölje ki a lyukak helyét a falon. 

2.  A megjelölt helyeken fúrjon lyukat a falba. Helyezze a lyukakba a műanyag tipliket és telje-
sen szúrja be őket. 

3.  Illessze a nyílásokhoz a felfüggesztést. A két nyíláson keresztül szúrja át a csavarokat a 
tipikhez illesztve, majd húzza be őket. Ellenőrizze, hogy mindkét csavar erősen tart-e. 

LCD kijelző
stopper

riasztás

tára

negatív érték
nulla

a helyiség hőmérséklete

hőmérséklet °C vagy °F

mérés kg 
vagy lb:oz

időérték

időérték

vízmérés 
jelző

tejmérés 
jelző

folyadék űrtar-
talma

műanyag 
tipli

csavar
tartó a falra rögzítéshez

nyomja lefelé

lyukak
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Üzemmódok

Gombok

Elemek behelyezése

A mérleg 4 db 1,5V-os AAA típusú elemmel működik.
1. Az elemnyílás fedelét nyomja meg majd húzza le.
2.  Helyezzen be 4 db 1,5V-os AAA alkalikus elemet. Ügyeljen az elempólusok elhelyezésére.
3. Helyezze vissza a fedelet. 

Pontos idő beállítása
1.  Az elemek behelyezése után a mérleg automatikusan a pontos 

idő beállítását kéri. Villog az óra értékét jelző mező, a nyilakkal 
állítsa be a pontos értéket.  

2.  Nyomja meg a  T-SET gombot a rögzítéshez, majd folytassa a 
percek beállításával. Villog a percek értékét jelző mező, a nyilakkal 
állítsa be a pontos értéket. 

3.  Nyomja meg a  T-SET gombot a kilépéshez. 
Megjegyzés:  Ha a mérleg 60 másodpercig nincs használatban a kijelzőn 
megjelenik a pontos idő.

Idő átállítása
Az időkijelzés üzemmód-
ban nyomja meg 3 másod-
percre a T-SET gombot az 
időbeállítás funkcióhoz. 
Nyomja meg a  T-SET gom-
bot 3 másodpercre. Nyomja 
meg a  T-SET gombot a rögzítéshez, majd folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a  T-SET 
gombot a rögzítéshez. A nyilak folytonos nyomásával gyorsabban beállíthatja az értékeket. 

Mérés üzemmód

stopper beállítás

le/mértékegység átváltás

elemnyílás

Elemnyílás fedele 
(a kinyitáshoz nyomja meg majd húzza le)

fel/kinullázás, tára

bekapcsolás/kikapcsolás

vízmérés tejmérés
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Mértékegységek átváltása
1.  A g, kg és oz, lb egységek közötti váltáshoz nyomja  

meg a UNIT gombot 3 másodpercre bármikor  
a mérés ideje alatt. 

2.  Az átváltáshoz nyomja meg a 
UNIT gombot.  
Megjegyzés: A mértékegység 
beállítása országonként változhat. 
A beállított mértékegység kg. Nem 
váltható át fontra.

Hőérzékelő
1. Aktuális hőmérséklet az LCD kijelző jobb felső sarkában.
2. Méréstartomány: 0 - +40°C 
3. Eltérés: 0,5 °C 

Üzemmódváltás
Nyomja meg az ON/OFF gombot vagy hajtsa fel a mérő-
tálcát.  
Ha a mérleg két percen át használaton  
kívül van, automatikusan kikapcsol.

Mérés
A mérőtálca fel van hajtva:
1. A mérőtálca fel van hajtva. 
2.  Hajtsa le vízszintes helyzetbe a tálcát. 

A mérleg automatikusan átvált mérő 
üzemmódba. 

3.  Helyezze a lemérendő tárgyat a mérő-
tálcára. Az LCD kijelzőn automatikusan 
megjelenik a mért érték. Víz vagy tej 
mérésekor nyomja meg a UNIT gom-
bot , válassza ki a megfelelő üzemmó-
dot és mérje le. 

4.  A mérési üzemmódból való kilépéshez 
nyomja meg az ON/OFF gombot, vagy 
hajtsa vissza a mérőtálcát.

tartsa lenyomva 3 másodpercig a UNIT gombot

Metrikus rendszer

Imperiális rendszer
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Ha a tálca lenyitott  
helyzetben van:
1.  A tálca le van nyitva  

vízszintes helyzetbe.

2.  A mérés funkció aktiválásá-
hoz nyomja meg az ON/OFF 
gombot. Várja meg, amíg az 
LCD kijelzőn megjelenik a  „0“ 
érték, majd nyomja meg a 
UNIT gombot az üzemmód 
kiválasztásához víz vagy tej 
mérésekor. 

3.  A tálcára állítson egy edényt. 

4.  Nyomja meg a Z/T gombot, 
ezzel kinullázza a kijelző 
értékeit. 

5.  Töltsön az edénybe vizet, 
és a kijelzőn megjelenik az 
űrtartalma. 

6.  Nyomja meg a UNIT gombot, 
válasszon mérési üzemmódot, 
és a kijelzőn megjelenik a 
folyadék űrtartalma. 

7.  A kilépéshez nyomja meg az ON/OFF gombot, vagy hajtsa vissza 
a mérőtálcát. Az LCD kijelző ekkor a valós időt mutatja. 

Értékek kinullázása és tára
Több tárgy egymás után is lemérhető a mérleg kikapcsolása nélkül.  
Helyezze a tálcára a lemérni kívánt tárgyat, az LCD kijelzőn megje-
lenik a mréési érték. A következő tárgy felhelyezése előtt nyomja 
meg a Z/T gombot, ezzel kinullázza a kijelzőt. A művelet többször is 
megismételhető.

Lehetőség 1: Kinullázás

Ha a tálcán lévő lemérendő tárgyak össztömege <4%-a maximális 
teherbírásnak (4%=200g - 5kg teherbírás esetén). Az LCD kijelző a 
„0g“ értéket jelenít meg a Z/T gomb minden egyes megnyomá-
sakor. Ha a bal alsó sarokban megjelent a  „0“ ikon, a kinullázás 
funkció aktív. A maximális teherbírás nem változik. 

Lehetőség 2: Tára

Ha a tálcán lévő lemérendő tárgyak össztömege >4%-a maximális teherbírásnak (4%=200g 
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- 5kg teherbírás esetén). Az LCD kijelző a „0g“ értéket jelenít meg a Z/T gomb minden egyes 
megnyomásakor. Ha a bal felső sarokban megjelent a TARE ikon, a tára funkció aktív. A maxi-
mális teherbírás a mérlegen levő tárgyak össztömegével csökken. 

Stopper beállítása

1. Mérés üzemmódban

Nyomja meg a T-SET 
gombot. A nyilakkal állítsa 
be az időintervallumot.  
Nyomja meg a T-SET 
gombot a visszaszámlálás 
elindításához. 

2. Pontos idő kijelzés 
üzemmódban

Nyomja meg a T-SET 
gombot. A nyilakkal 
állítsa be az időinterval-
lumot. Nyomja meg a T-SET gombot a visszaszámlálás elindításához. 
1.  Az időintervallum beállításához nyomja meg a T-SET gombot az adatok rögzítéséhez és a 

további számértékek beviteléhez. Ha elkészült a beállításokkal, nyomja meg újra a T-SET 
gombot a visszaszámlálás elindításához. A visszaszámlálás megállításához nyomja meg a 
T-SET gombot. 

2.  A viszaszámlálás végén a mérleg 60x sípol, majd automatikusan átáll a pontos időt kijelző 
üzemmódba. 

3. A sípolás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. 

Hibajelentések
1. Cseréljen elemeket. 
2.  A mérleg túlterhelt. A meghibásodás elkerülése végett vegyen le 

minden tárgyat a mérlegről.  
A maximális teherbírás a mérlegen látható.

Tisztítás és karbantartás
1.  A mérleg felületét törölje tisztára benedvesített törlőkendővel. Ne merítse vízbe a mérleget, 

és ne tisztítsa súrolószerekkel. 
2.  Az ételektől, fűszerektől, ecettől stb. bepiszkolódott műanyag alkatrészeket elmosogathatja 

mosogatószeres vízben. Kerülje a készülék savas ételekkel való érintkezését. 
3. Mérés előtt ellenőrizze, hogy a mérleg vízszintes helyzetben legyen. 

Környezetvédelmi információk

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken. 

perc másodperc
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A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzésé-
hez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön 
a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisí-
tés 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 mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű 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 meghibá-

sodásokra.
•  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 meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelős-
séget a nyomdai hibákért.

 


