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Magyar

Tisztelt Vásárló!
Örömünkre szolgál, hogy kínálatunk egyik termékére esett a választása. Nevünk kiváló minőségű és többszö-
rösen bevizsgált minőségi –a hő, kímélőterápia, vérnyomás/diagnózis, testsúly, masszázs és levegőtisztítás 
területén használatos – termékeket fémjelez.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más 
használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel:
Az Ön Beurer-csapata

Fontos adatok
1. Vigyázat

–  A mérleget óvni kell az ütéstől, nedvességtől, portól, vegyszerektől, erős hőmérséklet-ingadozásoktól és 
a túl közeli hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).

–  A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetők el.

–  Minden mérleg megfelel az EG 2004/108-os szabványnak +kiegészítésekkel. Ha készülékünk használatával 
kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük forduljon kereskedőjéhez, vagy a kijelölt szakszervizhez!

–  Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi moso-
gatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!

–  Figyelmeztetés: Ne helyezzen tárgyakat a mérlegre, amikor azt nem használja!

–  A mérleg pontosságát az erős elektromágneses mezők (pl.: mobiltelefonok) befolyásolhatják.

–  A mérleg terhelhetősége maximum 20 kg (44 lb, 704 oz). Súlymérés esetében az eredményeket 5 g-kénti 
(0.02 lb, 0.20 oz) osztásban jelzi.

– Állítsa a mérleget egy szilárd, sík felületre, a szilárd alap a pontos mérés feltétele.

– A mérleget nem ipari használatra tervezték.

– Az esetleg előforduló szállítási rögzítést távolítsa el!

2. Használat
2.1 Elem
A mérleg működtetéséhez 2 db 1,5 V-os Mikro AA elem szükséges. Ezeket a gyermek-
mérleg üzembe helyezése előtt, a polaritás szerint be kell helyezni a mérleg alján lévő 
akkudobozba. Ha a kijelzőn „LO“ jelenik meg, az elemeket újakra kell cserélni.
A használt elemek nem tartoznak a házi szemétbe. Adja le azokat egy elektromos szak-
üzletekben, vagy a helyi hasznosanyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény 
kötelezi.
Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken: Pb = az elem 
ólmot tartalmaz, Cd = Az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

Pb       Cd       Hg
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2.2 Mérés
A súly 50 g minimális értéktől kezdve 5 g-os lépésekben jelenik meg.
A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a gombot  „  “. 
Amint a kijelzőn megjelenik a „0.000 kg“, a mérleg készen áll a mérésre.

Helyezze a babát a mérőfelületre. Ennek során legyen nagyon óvatos, ne ejtse le a kisbabát és ügyeljen a 
fejére.

A babamérleg „HOLD“ tároló funkcióval rendelkezik (AUTO HOLD és MECHANICAL HOLD). Az AUTO HOLD 
funkció rögzíti a baba súlyát, amint elég nyugodtan fekszik a pontos mért érték rögzítéséhez. Ha a baba túl 
erősen mozog, nem lehet megmérni. Ezért próbálja megnyugtatni a rugdalózó babát, hogy gyorsan meg-
mérhesse. Ne érjen azonban a babához, hogy ne befolyásolja a súlymérést. 

Amint stabilizálódik a gyermek súlya, megszűnik a „HOLD” kijelzés villogása és a mérleg 20 másodpercig 
kijelzi a súlyt. Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a baba igen erősen rugdalózik, a „HOLD“ gomb megnyomásával a MECHANICAL HOLD funkciót 
választhatja ki. 3 másodperc elteltével a „HOLD” kijelzés villogása megszűnik és a mérleg 20 másodpercig 
kijelzi a súlyt. 

Amennyiben Ön a babát nem kívánja közvetlenül a mérleglapra fektetni, hanem például egy törölközőre, 
akkor a törölközőt bekapcsolás ELŐTT kell a mérlegre helyezni. Amennyiben a törölköző és más súlyok, 
melyeket Ön a méréskor újból le kíván vonni, nehezebbek 50 g-nál, akkor használhatja a TARA-funkciót is. 
A „TARA” gomb megnyomása után megjelenik a kijelzőn a tare. Nyomja meg a TARA gombot, ha a levo-
nandó súlyokat megmérte, és villog a “Hold”. Ekkor tegye a babát a mérlegre, és folytassa a mérést a fent 
ismertetettek szerint.
A mérleg 0,000 g-ra való visszaállításához nyomja meg a TARA gombot, ha már nem villog a „HOLD”.  

A mérleg gyári állapotában „kg”-os egységre van beállítva. A „kg/lb/oz“ gombbal bármikor át lehet állítani 
az egységet kilogrammra „kg”, fontra “lb” és unciára „oz”.

2.3 Leselejtezés
Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus 
készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronik Equipment) rendelet szerint. 
Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



4

JB
Y

10
0-

11
10

_H
  T

év
ed

és
ek

 é
s 

vá
lto

zt
at

ás
ok

 jo
ga

 fe
nn

ta
rt

va


