
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

851 Konyhai mérleg 
 

Használati útmutató 

 

AZ ÚTMUTATÓ TARTALMA 

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártottuk 
annak érdekében, hogy használóját megóvjuk minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön 
ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a 
balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire 
azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások 
rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a használati utasítást is mellékelni. 

 

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

A készüléket folyadékok és szilárd élelmiszerek mérésére használhatja. A gyártó az ettől 
eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő hibákért, balesetekért 

semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a 
vevő mindennemű kárigényét. 

  



FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

OLVASSA EL FIGYELMESEN: 
• A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, ezért ipari illetve kereskedelmi 

felhasználása nem lehetséges. 
• A gyártó a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen 

felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő mindennemű 
kárigényét.    

• Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mivel ingyenes szerviz-szolgálatunk 
nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásból eredő károkért, amennyiben a 
terméket javításra visszaküldi. 

•  Nyolc évnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri 
vagy mentális állapotban vannak, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tudással, 
tapasztalattal a készülék használatát illetően, a készüléket csak felügyelet mellett 
használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosítást kaptak a biztonságos használatról, és 
megértették a lehetséges veszélyeket.  

•  A készülék tisztítását és karbantartását nyolc évnél idősebb gyermekek is csak felügyelet 
mellett végezhetik.  

•  Mindig figyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. 
• A csomagolást ne hagyja gyermekek számára hozzáférhető helyen, veszélyes lehet.   
• Ne tegye a használt elemeket a szokásos háztartási hulladékhoz (az elemek mérgező 

fémeket tartalmaznak). Az elemeket vigye speciális gyűjtőpontra vagy adja le a vásárlás 
helyén.  

• Nem merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.  
• Használatkor helyezze a készüléket  vízszintes, jól megvilágított helyre.  
• A készüléket csak stabil, vízszintes felületen használja és tárolja.  
• A mért hozzávalók súlya ne haladja meg a mérleg kapacitását.  
• Ne használja a készüléket , ha leejtette, és sérülés látható jeleit tapasztalja.  
• A készüléket nedves, karcmentes ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószereket, mert a 

mérleg műanyag részeit károsíthatják. 
• Működés közben ne mozgassa a készüléket. 
• Ne tegyen tárgyakat a mérleg felületére.  
• A mérleg könnyen sérülhet, ha leejti, vagy megüti. 
• Ne dobja le és ne üssse meg a mérleget, mert megsérülhetnek az érzékelők.  
• Ne használja a készüléket nedves vagy forró felületen.  
• Védje a készüléket az időjárási elemektől (eső, tűző nap stb.).  
•              Hogy a készülék selejtezése a megfelelő módon történjen, kérjük  kövesse a 

2012/19/EU sz. rendelet utasításait. 

 

NE DOBJA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT 
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A készülék leírása 

A  -  Mérő felület 

B  - Mértékegység választó (kg/g/oz/lb'oz/ml) 

C   -  Kijelző 

D  - Bekapcsolás és göngyölegsúly  

E  - Elemház 
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TECHNIKAI JELLEMZŐK 

Nagy pontosságú feszültségmérő érzékelő Kapacitás: 8kg d = 1  
Súlyegység: g / kg / lb’oz  
Térfogat egység: ml a víz / tej  
Tara (göngyölegsúly) funkció 
Automata KI/BE kapcsolás  
Túlterhelés és alacsony energiafogyasztás jelzése  
Tápegység: AAA elem  
Minimális súly: 5g 
 

Használati utasítás 

Működtetés 

1 Nyissa fel az elemházat és helyezze be az AAA jelzésű elemeket, a megfelelő módon.  
 

FIGYELEM! 
Az elemek elhelyezésekor vegye figyelembe a polaritásukat, melyet az elemház belső 

felületén jeleztünk.  
 

2 Helyezze a mérleget vízszintes, stabil felületre.. 
3 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D): az LCD kijelző “8888”-at mutat, majd 3 mp múlva 

“0” –ra áll. 

 

4 Tegye az élelmiszert a mérlegre. Az LCD kijelzőn leolvashatja a súlyt. 

 

Tara (göngyölegsúly) funkció 
1 Amikor a készülék “Mérés” módban van, tegyen egy edényt a  mérőfelületre. Az LCD 

kijelző mutatja az edény súlyát.  
2 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) hogy törölje az edény súlyát a kijelzőről. 
3 Tegye a mérendő élelmiszereket az edénybe. A kijelzőn csak az edénybe tett ételek súlya 

fog megjelenni. Mindig nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) a különboző hozzávalók 
mérése előtt.  

 

 

4 Vegye le az ételt tartalmazó edényt. A kijelzőn negatív előjellel az étel nettó súlya fog 
megjelenni.  

5 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) ismét. Az étel súlya törlődik, és a kijelzőn “0” 
fog megjelenni. 

 

 

 

KI/BE kapcsolás 

A készülék bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsoló (D) gombot.  

Kikapcsolás: nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva  3 mp-ig.  
  Automata KI/BE kapcsolás :  
  a mérleg automatikusan kikapcsol, amennyiben kb. 60 mp-en  keresztül nem észlel    

műveletet. 
 

Mértékegység és folyadék minőség választó 

Mértékegység választó: kg/g/lb’oz.  

Folyadék minőség választó: ml víz/tej. 

1 Mérés módban nyomja meg az “UNIT” gombot, hogy átváltson a kívánt 
mértékegységre g/kg/oz/lb. 

 

 



Mértékegység és folyadék minőség váltó:  

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  ”UNIT” gombot kb. 3 mp-ig, hogy váltson a 
mértékegység választó és a folyadékminőség választó között.  

2 A folyadékminőség választó módban az”UNIT” gomb lenyomásával választhat  víz és tej 
között.  

 

   
 

Túlterhelés kijelzés 

Amikor a mérleg túlterhelt, az  ”EEEE” felirat fog megjelenni a kijelzőn. 
 

 

Elem töltöttség kijelzés 

Amikor az LCD kijelzőn a “+/-” jelzés látható, az elemek töltöttségi szintje alacsony.  

- Nyissa ki az elemházat és helyezzen be új elemeket, figyelemmel azok polaritására.  
Amikor az LCD kijelzőn a  “Lo” jelzés látható, az elemek töltöttségi szintje annyira 
alacsony, hogy a mérleg nem kapcsol be, vagy automatikusan kikapcsol.   

- Nyissa ki az elemházat és helyezzen be új elemeket, figyelemmel azok polaritására.  

Figyelem! 
Amennyiben a mérleget hosszabb ideig nem használja, kérjük vegye ki az elemeket, 
hogy megakadályozza a folyadék szivárgást a készülék belsejébe.  

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 

Figyelem! 
Ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.  

     Ne tegye a használt elemeket a szokásos háztartási hulladékhoz (az elemek mérgező  
fémeket tartalmaznak). Az elemeket vigye speciális gyűjtőpontra vagy adja le a vásárlás   
helyén.  
Soha ne tárolja a készüléket nedves, vagy túl meleg helyen.  

A készüléket nedves, karcmentes ruhával tisztítsa. Puha ruhával törölje szárazra.  

A készülék leszerelése 

Amennyiben a készüléket leselejtezii, kérjük ártalmatlanítsa.  
A készülék gyártásakor felhasznált anyagokat válogassa szét anyagfajták szerint a 
felhasználás helyén érvényben lévő hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően.  

 
 

 
 


