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DIGITÁLIS MÉRŐPOHÁR 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Köszönjük, hogy mérőpoharas mérlegünk vásárlása mellett döntött, és 

megtisztelt minket bizalmával. Biztosak vagyunk benne, hogy 

termékünkkel elégedett lesz. 

Kérdés esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal. 

 

 

 

 

 

A TERMÉK RÉSZEI 

a. főegység 

b. funkciókapcsoló gombok 

1. FUNKCIÓ kapcsoló gomb  

2. EGYSÉG kapcsoló gomb 

3. BE/KI - NULLA kapcsoló gomb 

c. digitális LCD-kijelző 

d. fogantyú 

e. elemtartó 

f. mérőpohár 

 

 

DIGITÁLIS LCD-KIJELZŐ 

g. űrtartalom egységkijelző: milliliter (ml)  

h. hozzávaló-kijelző: víz, tej, olaj, liszt 

i. egységkijelző: csésze (egység) – CUP 

j. súlykijelző: gramm (g) 

k. súlykijelző: font – uncia (lb:oz) 

l. göngyöleg súly funkciókijelző (TARE, T) 

 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 A biztonsági figyelmeztetések nagyon fontosak, ezért kérjük, a készülék használata előtt alaposan olvassa el 

a használati útmutatót, és őrizze is meg, hogy később újra el tudja olvasni.  

 A szavatosság nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatra, illetve a készülék minden olyan 

alkalmazására, amely jelen használati útmutatóban nincs leírva. 

 A készülék első használata előtt távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy 

nem sérült-e. Sérülés/hiba felfedezése esetén ne kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a 

kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 

 A készülék háztartásban történő használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Ne tegye ki a készüléket 

időjárási viszontagságoknak (napsütés, eső, hó, stb.), mert azok a készülék működésére kihatással lehetnek. 

 A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy 

gyakorlattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, vagy akkor 

használhatják, ha a készülék biztonságos használatát megtanulták és az abból eredő veszélyeket 

megértették. Felügyelje a gyermekeket, nehogy játékszerként használják a készüléket. A készülék 

felhasználó általi tisztítását és karbantartását nem végezheti 8 év alatti vagy felügyelet alatt nem álló 

gyermek. 

 Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekektől. 

 SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA. 

 A mérleg felületét tartsa szárazon és ne nedvesítse be. 

 A készüléket vízszintes, sima és egyenletes felületen használja. Ne használja szőnyegen, futókon, stb. 
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 Ügyeljen rá, hogy a mérleg ne eshessen le, vagy ne sérüljön meg egyéb esések vagy ütések során. Ha ez 

mégis megtörténne, fennáll az esélye annak, hogy a mérleg kijelzője hamis adatot mutat. A mérleg precíziós 

készülék. Ügyeljen jól annak épségére, hogy a mérleg élettartamát megőrizze. 

 Ne állítson nehéz tárgyakat a mérlegre, mert a súlyérzékelő megsérülhet. 

 A készülék a háztartásban történő alkalmazást szolgálja, nem alkalmas ipari vagy kereskedelmi célokra. 

 

ÚTMUTATÓ AZ ELEMHEZ 

 Vegye ki az elemet, ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja. 

 Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az elhasznált elemet az arra rendszeresített gyűjtőhelyen szükséges 

elhelyezni. 

 A készülék hulladékként való elhelyezése előtt ne feledkezzen meg az elem kivételéről. 

 Ha az elem kifolyik, soha ne érjen hozzá puszta kézzel. 

 Cseréje ki az elhasználódott elemet. 

 Csak ugyanazon típusú vagy a megadott adatok szerinti elemek használhatók. 

 Az elemet a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. 

 Soha ne tegye az elemtartót nyílt láng vagy hőforrás közelébe. 

 Ne dobjon elemet tűzbe és ne tegye ki a vezérlőegységet napsütésnek. 

 Ne használjon új elemet már használt vagy régi elemmel együtt. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A MÉRLEGBE VALÓ ELEM: 3V DC (1 x CR2032 3V) 

 Távolítsa el a mérleg első használata előtt a biztonsági műanyagnyelvet. 

 Ha a kijelzőn az “Lo” felirat látható, az elem lemerült. Nyissa ki az elemtartót (e) és cserélje ki a régi elemet 

egy újra, és ügyeljen rá, hogy helyesen, a polaritásnak 

megfelelően helyezze be. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 A készülék bekapcsolásához nyomja meg az I/O gombot. 

Bekapcsoláskor először a súlykijelző funkció (PESO) jelenik 

meg. 

 

MODO FUNKCIÓ 

Nyomja meg a MODO/MODE gombot az űrtartalom (VOLUMEN) funkcióra történő átváltáshoz (lásd 2. kép). 

 

2. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚLY/ŰRTARTALOM MÉRTÉKEGYSÉG MÓDOSÍTÁSA 

A súly/űrtartalom egység módosításához, nyomja meg az UNIDAD/UNIT (egység) gombot: 

 PESO (súly) módban: Nyomja meg az UNIDAD/UNIT gombot a gramm (g) vagy font/uncia (lb:oz) 

egységre történő váltáshoz (lásd 3. kép). 
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 VOLUMEN (űrtartalom) módban: Nyomja meg a gombot a ml vagy TAZAS/CUP (csésze) egységre való 

váltáshoz (lásd 4. kép). 

FONTOS: Egy TAZA/CUP (csésze) 250 ml-nek felel meg. 

 

 

3. kép  4. kép 

    

   

 

 

 

 

 

5. kép 

PESO (súly) FUNKCIÓ (lásd 5. kép) 

1. Állítsa a mérleget egy sima, egyenletes és vízszintes felületre. 

2. Ha használni szeretné a mérőpoharat, helyezze a mérleg fölé, úgy, hogy a pohár 

kiálló része a fogantyú felső részén lévő LCD-kijelzővel találkozzon. 

3. Nyomja meg az I/O gombot a mérleg bekapcsolásához. 

4. A készülék először a PESO (súly) funkciót mutatja ki.  

5. Várjon, míg az LCD-kijelző „0”-t nem mutat. 

6. Adagolja a mérni szánt hozzávalót a pohárba. Az LCD-kijelző megmutatja a 

súlyát. A súlyegység módosítható (grammról (g) font/unciára (lb:oz)), amihez 

meg kell nyomnia az UNIDAD/UNIT gombot. 

 

VOLUMEN (űrtartalom) FUNKCIÓ (lásd 2. kép) 

1. Helyezze a mérőpoharat a mérlegre, úgy, hogy a pohár kiálló része a fogantyú 

felső részén lévő LCD-kijelzővel találkozzon. 

2. Állítsa a mérleget egy sima, egyenletes és vízszintes felületre. 

3. Nyomja meg az I/O gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék először a 

PESO (súly) funkciót mutatja ki. 

4. Várjon, míg az LCD-kijelző „0”-t nem mutat. 

5. Nyomja meg a MODO/MODE gombot a VOLUMEN (űrtartalom) funkcióra 

történő átváltáshoz. A gombot annyiszor kell megnyomni, amíg a mérni kívánt 

hozzávalót ki tudja választani (lásd 2. kép): 

a. víz 

b. tej 

c. olaj 

d. liszt 

6. A súlyegység módosítható (milliliterről (ml) csészére 

(TAZA/CUP)), amihez meg kell nyomnia az UNIDAD/UNIT 

gombot. 

7. Az LCD-kijelző megmutatja a mérőpohárban lévő hozzávaló 

űrtartalmát. 

 

TARA (göngyöleg súly) FUNKCIÓ (lásd 6. kép) 

Ezzel a készülékkel különböző hozzávalók súlyát egymás után 

megmérheti, azok összevegyítése nélkül. 

Adagolja méréshez az egyik hozzávalót a mérőpohárba. 

Nyomja meg az I/O – CERO (ZERO – nulla) gombot a súly 

leolvasásának újrakezdéséhez. A kijelzőn „0” jelenik meg, mielőtt 

a következő hozzávalót melléadagolná. Ezen felül megjelenik a 

„T” betű az LCD-kijelző bal alsó sarkában, ami azt jelenti, hogy 

aktív a TARA (göngyöleg súly) funkció. 

  

  

 

6. kép                              7. kép 
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Ismételje meg ezt a folyamatot, ahányszor új hozzávalót szeretne hozzáadni. 

 

CERO-ZERO (nulla) FUNKCIÓ (lásd 7. kép) 

Ha elveszi a mérőpoharat, vagy ha a mérlegre helyezett súlyt csökkenti, a kijelzőn negatív értékek jelennek 

meg. A PESO (súly) mód „0” értékről történő újraindításához, nyomja meg az I/O – CERO (ZERO – nulla) 

gombot. 

 

KIKAPCSOLÁS 

A készülék manuális kikapcsolásához, és így az elem élettartamának maximalizálásához, tartsa nyomva 

használat után 3 másodpercig az I/O gombot. 

Automata kikapcsolás funkció: Ha a mérleg 30 másodpercig „0”-t vagy ugyanazon értéket mutatja, 

automatikusan kikapcsol. 

 

„ERR” ÜZENET A KIJELZŐN 

A kijelzőn látható „Err” üzenet TÚLTERHELTSÉGet jelent. A készülék meghibásodásának elkerülése 

érdekében távolítsa el a túlsúlyt. A mérleggel mérhető maximális súly 3 kiló (6,6 font). 

 

FONTOS: Ha a hozzávalót a mérőpohárba adagolja, válassza le a mérőpoharat a főegységről, hogy elkerülje a 

hozzávaló készülékre szóródását. Ha a mérőpohárnak mégis a készüléken kell maradnia a betöltés közben, 

nyomja le hüvelykujjával a fogantyú felső részén lévő LCD-kijelző felett a pohár kiálló részét, hogy 

megakadályozza a pohár mozgását: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

 SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA. 

 Kérjük, ne használjon súrolószert vagy más olyan terméket, amely a készüléket megsértheti. 

 Ne helyezzen semmiféle tárgyat a mérlegre, ha az használaton kívül van. 

 A mérőpoharat a  tisztításához válassza le a főegységről. A pohár a mosogatógépben is tisztítható. 

 Tisztítsa meg a főegységet egy száraz kendővel. Rászáradt szennyeződés esetén a készülék 

megtisztításához nedves kendőt használhat. 

 A készüléket azonnal meg kell tisztítani, ha zsírral, fűszerrel, ecettel, és erős színű vagy erős szagú 

hozzávalóval érintkezik. Kerülje, hogy a készülék ecettartalmú vagy savas hozzávalóval érintkezzen. 

 A készüléket száraz és biztonságos helyen tárolja. 

 A mérleg élettartamának meghosszabbításához magas nedvességtartalmú helyektől és extrém hőtől távol 

tárolja azt. 

 

TECHNIKAI ADATOK 

 mérlegbe való elem: 3V DC (1 x CR2032 3V) 

 űrtartalomegység: ml/TAZA (CUP – csésze) 

 súlyegység: g/lb:oz 

 maximális súlykapacitás: 3 kg/ 6,6 lb (font) 

 súly pontossága: d=1g/ 1/8 oz (uncia) 

 be- és kikapcsoló/automata kikapcsoló rendszer 

 gyenge elem kijelzése 

 túlterhelés kijelzése 

 

Ez a készülék megfelel a 2006/95/EK kisfeszültségi, valamint 2004/108/EK EMC-irányelv követelményeinek. 
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS, HULLADÉKKEZELÉS 

 

Újrahasznosítható és szétválogatottan gyűjtendő anyagok 

A készülék csomagolásának nyersanyagai újrahasznosítási rendszerbe integráltak. Amennyiben 

a csomagolóanyagot szeretné hulladékként elhelyezni, kérjük, segítsen és azt a megfelelő 

gyűjtőtartályba helyezze el. 

 

 

Elektromos és elektronikus készülékek 

Az áthúzott kerekes kuka szimbóluma azt jelzi, hogy az e típusú készülékek hulladékként való 

elhelyezése előtt tájékozódnia kell és a hatósági előírásokat be kell tartania. 

Ne a mindennapi háztartási hulladék részeként kezelje e terméket. A készüléket hulladékként 

az önkormányzati előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Az elektromos és elektronikai 

készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a természetet vagy az emberi szervezetet 

megtámadhatják, tehát megfelelő újrahasznosítást igényelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


