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Készülékleírás 

1.  

2. Kijelző 
3. Kezelő gombok 1, 2, 3, 4 
4. kg/lb/st 
5. Nyelv 

6. +/- 
 

 
 
 
 

 
2. Fontos tudnivalók – őrizze meg a későbbiekre is! 
Figyelem - az Ön biztonsága érdekében 
– Figyelem, soha ne lépjen vizes lábbal a mérlegre, és ne lépjen rá, ha a mérleg nedves - csúszásveszély! 

– Óvja a mérleget ütésektől, nedvességtől, portól, vegyszerektől, jelentős hőmérsékletingadozásoktól és hőforrások (fűtőtest, 
hősugárzó) közelségétől. 
– Javításokat csak a Beuer ügyfélszolgálat, vagy jogosultsággal rendelkező kereskedők végezhetnek. Reklamáció előtt 
mindig ellenőrizze az elemeket, és adott esetben cserélje ki őket. 

– Minden mérleg megfelel az EU 2004/108 irányelveinek és a kiegészítő rendelkezéseinek. Amennyiben további kérdései 
merülnek fel a készülékeinkkel kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz, vagy az ügyfélszolgálatunkhoz. 
– Tisztítás: a mérleg nemesacél felületét egy védőlakk borítja, mely távol tartja a szennyeződéseket, ujjlenyomatokat (anti-
finger-print). A mérleget nedves ruhával tisztíthatja, melyre szükség szerint kevés mosogatószert is tehet. A nemesacél 

felület tisztításához esetleg kevés ecettel benedvesített ruhát is használhat. Soha ne merítse vízbe a mérleget. Folyó víz 
alatt se tisztítsa. 
– Tárolás: ne tegyen tárgyakat a mérlegre, ha nem használja. 
- A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi, vagy iparszerű alkalmazásra. 

– Eredeti állapotában a mérleg „kg“-ra van állítva. A mérleg hátoldalán található kapcsolóval átválthat „Pfund” (1 font = kb. 45 
dkg.) és „Stones” (6,35 kg) mértékegységre is. 
- Kérjük, hogy a készülék hulladékkezelésénél a következő EU irányelv szerint járjon el: 2002/96/EC – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). További kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékkezelésért felelős hivatalos szervekhez. 

 
3. Beszédfunkció 
A mérleg 5 nyelven beszél: 
Német (DE), francia (FR), angol (GB), spanyol (ES), orosz (RUS). A gyári beállítás a német. 

A nyelv megváltoztatásához kapcsolja be a mérleget a  „Súlymérés“ pontban leírtaknak megfelelően és várja meg, amíg a 
kijelzőn megjelenik a  „0.0“ felirat. Ekkor nyomja a középső “Language“ gombot a mérleg hátoldalán addig, amíg a kívánt 
nyelv meg nem jelenik a kijelzőn. 
 

Hangerőszabályozás: 

A mérleg hátoldalán lévő gomb nyomogatásával állíthatja a hangerőt, vagy  akár ki is kapcsolhat ja a 
beszédfunkciót. 
Figyelem: a beszéd kikapcsolása (nincs sípoló jelzés) azt jelenti, hogy a készülék nem ad ki beszédet vagy 
akusztikus jelet. 

 
4. Használat 
A mérleg emberek testsúlyának mérésére szolgál. A készülékkel maximum 150 kg-ig mérhet. 
 
4.1 Üzembe helyezés 

Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelénél található szigetelő csíkot (ha van ilyen), ill. távolítsa el az elem védőcsomagolását, 
majd helyezze be az elemeket ügyelve a helyes polaritásra (plusz-mínusz). Amennyiben a mérleg nem működik, vegye ki és 
ismételten helyezze be az elemeket. 
A mérleg jelzi, amennyiben az elemek cseréje szükségessé válik. Amennyiben az elemek töltöttségi szintje túl alacsony, a 

kijelzőn megjelenik a „Lo“ felirat, majd a mérleg automatikusan kikapcsol. 
 

 
Kijelző DE 

 
Elemkimerülés 

 
Ebben az esetben cserélje ki az elemeket (3 darab 1,5V mikroelem). Az elhasznált, teljesen lemerült 

elemeket az erre a célra megjelölt gyűjtőkonténerekbe dobhatja, vagy leadhatja a veszélyes hulladék gyűjtő 
helyeken, vagy az elektromos szaküzletekben. A jogszabály kötelezi Önt az elemek megfelelő 
kiselejtezésére. 
Figyelem: A következő jelzések az elemek káros anyagait jelölik: Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.  

Helyezze a mérleget egy egyenes szilárd padlóra; a szilárd padlóburkolat a helyes mérés alapfeltétele. 
– Eredeti állapotában a mérleg „kg“-ra van állítva. A mérleg 
hátoldalán található egy gomb, mellyell angol nyelv választása esetén "Pfund” (1 font = kb. 45 dkg és „Stones” 
(6,35 kg) között válthat. 

 
4.2 Súlymérés 
Helyezze a mérleget egy egyenes szilárd (nem szőnyeg) padlóra; a szilárd padlóburkolat a helyes 
mérés alapfeltétele. Rövid, de határozott, hallható mozdulattal taposson a mérlegre, hogy a 
rázkódásérzékelő bekapcsoljon. 

 
 
A mérleg öntesztje során a teljes kijelző megjelenik (1. ábra), végül megjelenik a „0.0“  (2. ábra). 
 

 

Kijelző  

 
Sípolás 

 
A mérleg készen áll a testsúly mérésére. 
 

 

Kijelző  

 
A készülék 
üzemkész 

Most álljon rá a mérlegre. Mindkét lábára egyenlő testsúlyt helyezve álljon nyugodtan a mérlegen. A 
mérleg azonnal megkezdi a mérést. Röviddel ezután megjelenik a mérési eredmény (3. ábra) Ha lelép, a 
mérleg kb. 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Addig a mérési eredmény látható. 
Amennyiben a mérleg hibát észlel, a kijelzőn megjelenik a „----“ jel, vagy az „Err" felirat (4+5 ábra). 

 

 

Kijelző  

 Hiba 

 
Amennyiben nehezebb, mint 150 kg-os súllyal terheli meg a mérleget, a kijelzőn megjelenik az „OVEr" 

felirat (6. ábra). 
 
 



 

Kijelző  

 
Túlterhelés 

 

 
Ügyeljen arra, hogy mérés előtt először mindig kapcsolja be a mérleget és várja meg a kijelzőn a  „0.0“ (2. ábra) feliratot, 
mielőtt a mérlegre áll. 
 

4.3 Mérés eredmény tárolással 
A mérleg rendelkezik négy memória hellyel (1-4 gombok). 
 
Kapcsolja be a mérleget a „4.2. Súlymérés“ pontnak megfelelően és várja meg, amíg a kijelezőn megjelenik a „0.0“ felirat (2. 

ábra). 
 
Most nyomja meg a kívánt memória helyet (1, 2, 3, vagy 4). 
Pl. ha megnyomja az 1. gombot, a kijelző bal felső sarkában megjelenik a „User 1“ felirat. 

 

 

Kijelző  

User 1 Memóriahely 1 

 
Most a mérleg készen áll a súlymérésre, lásd 4.2. pont. 
A mérési eredmény automatikusan a mindenkori memóriahelyen tárolódik. A mérleg adott esetben felülírja a korábbi mérési 
eredményt. 

 
4.4 A tárolt adatok lekérdezése 
Kikapcsolt állapotban nyomja meg a kívánt memóriahely gombot. Ekkor a mentett adat megjelenik a kijelzőn. 
 

 

Kijelző  

User 1 
62,4 kg 

Memóriahely 1 
Memóriahely 62,4 kg 

 
Röviddel ezután öntesztelésként megjelenik a teljes kijelző (1.ábra), majd pedig a „0.0“ felirat. 
 

 

Kijelző  

 
A készülék 
üzemkész 

 

Most a mérleg készen áll a súlymérésre, lásd 4.2. pont. 
Az új súlyadat automatikusan tárolódik a kiválasztott  memóriahelyen.  
Figyelem: egy másik memóriahely csak akkor választható ki, ha a kijelzőn a  „0.0“ felirat látható. 


