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BABAMÉRLEG 
 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és semmiképp ne dobja ki a csomagolóanyagot 

addig, míg meg nem találta a termék összes alkotóelemét. 

 Semmilyen körülmények között ne javítsa vagy változtassa meg a terméket. A felmerülő 

javításokat és beállításokat bízza egy erre szakosodott cégre/szolgáltatóra. Ennek 

elmulasztása a garancia elvesztésével járhat. 

 Gyúlékony vagy illékony anyagoktól távol tárolja és használja a terméket. 

 Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőnek, közvetlen napfénynek vagy túlzott 

páratartalomnak, és NE helyezzen túlságosan poros környezetbe. 

 Kizárólag a céljának megfelelően használja a készüléket. 

 Óvja a készüléket a kemény tárgyaktól, nedvességtől, portól, vegyszerektől, 

piperecikkektől, folyékony kozmetikumoktól, nagy hőmérsékleti ingadozástól és hőforrások 

közelségétől (nyílt tűz, radiátorok). 

 Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, távolítsa el az elemeket. Ellenkező 

esetben kifolyhatnak a termék belsejében és helyrehozhatatlan károkat okozhatnak. 

 Tartsa távol az erős elektromágneses mezőktől (pl. mobiltelefonoktól). Ez ronthatja a 

mérleg pontosságát. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

 Pontos mérési pontosság 

 Kapacitás: 0,03-20 kg 

 Mérlegosztás: 0,01 kg 

 Önsúly funkció 

 Megtartó funkció 

 Nagy LCD kijelző kék háttérfénnyel: 60*25 mm 

 Mértékegység: KG/LB/ST 

 Energiaellátás: 2*AAA elem (nem tartalmazza) 

 Alacsony elemfeszültség és túlterhelés jelzése 

 Automatikus és kézi kikapcsolás 

 Munkahőmérséklet: 0°C - 40°C 

 Termék méretei: 54,5*32*3 cm 

 

MŰKÖDÉS 

Mérő és megtartó funkció 

 Helyezze a mérleget egy sík és szilárd felületre. A mérleg hátlapján található az elemtartó 

rekesz. Helyezze be az elemeket a rekeszbe, a rekeszben jelzett polaritások irányába. 

Tegye vissza a fedelet. 

 Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot. Az LCD kijelző az alábbit mutatja „HELO”. Amint 

a „0.00kg” megjelenik a kijelzőn, a mérleg készen áll a mérések elvégzésére. 

 Nyomja meg a „UNIT/HOLD” gombot, a mértékegységet „kg”, „lb”, „st” között változtathatja. 

Válassza ki a kívánt mértékegységet, LCD „0.00”-t mutat a kiválasztott mértékegységben. 



 Helyezze a babát a mérlegre, a súly ekkor megjelenik. Amikor a baba sokat mozog, a súly 

is gyorsan változik. Amikor a baba nyugodtabb és súlya egyre lassabb és lassabb változik, 

nyomja meg a „UNIT/HOLD” gombot, a mért súly 3-szor villog, majd a kijelzőn marad. 

MEGJEGYZÉS: Amikor a kijelző a mért súlyt jeleníti meg, akkor az „ON/OFF/TARE” gomb 

megnyomásakor az önsúly (TARE) funkció nem működik. A mérés folytatásához nyomja meg 

ismét a „UNIT/HOLD” gombot a mérési eredmény feloldásához. 

 

Önsúly funkció 

Ha nem akarja a babát közvetlenül a mérőfelületre helyezni, hanem inkább törülközőt vagy 

más egyebet szeretne használni, melyek súlyát a mérés során le szeretne vonni, ekkor 

használhatja az önsúly funkciót. 

 Helyezze a törülközőt a mérőfelületre, nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot, az LCD 

kijelzőn először „TArE” jelenik meg, majd „0.00”-t mutat. 

 Tegye a babát a törülközőre vagy plédre, a baba súlya megjelenik a kijelzőn. 

 Ha leveszi a törülközőt vagy plédet a mérlegről, a „- - - -” fog megjelenni a kijelzőn, mert a 

súly adatok ebben az esetben negatívak. 

 Nyomja meg ismételten az „ON/OFF/TARE” gombot „- - - -” jelzés 3 másodpercen belül 

eltűnik, majd „0.00” fog megjelenni a kijelzőn. Folytathatja a mérést. 

 

Kikapcsolás 

Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot 3 másodpercig, a mérleg kikapcsol. Vagy a mérleg 

automatikusan kikapcsol 30 másodpercet követően. 

 

HIBAJELZÉSEK 

 Ha a mérleg túlterhelt, akkor az „O-LD” jelenik meg a kijelzőn. 

 Amikor a „Lo” látható a kijelzőn, akkor az elemeket ki kell cserélni. 

 Ha a képernyőn „- - - -” látható, ez azt jelenti, hogy a súlyeredmény negatív. Nyomja meg 

az „ON/OFF/TARE” gombot, hogy újra működésbe hozza a mérleget. 

 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

 Tisztítás: A mérleget nedves ruhával kell tisztítani és egy kis mosófolyadékkal, amennyiben 

szükséges. 

A mérleget soha ne merítse vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt. 

 Tárolás: Ne helyezzen semmilyen tárgyat a mérlegre, ha nincs használatban. 

 

 

 

 

  



SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza. 

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, 

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia 

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket. 

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál 

használat során anyag- és gyártási hibától mentes. 

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket 

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ. 

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási 

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. 

Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik. 

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol 

a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás 

terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő 

meghosszabbítható. 

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai 

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel. 

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy 

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön 

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben. 

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott 

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető 

vissza: 

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód 

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás 

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás 

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás 

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése 

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések 

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más 

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy 

egyéb veszteségért. 

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva 

használati nyomok látszanak. 

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól 

számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC 
előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási 
hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy 
optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni 
lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A 
csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt 
a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 
  



 
 

 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 
 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
Lengyelország 

 
Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): BABAMÉRLEG 
Típusmegjelölés (type designation): BAMBINO 
Cikkszám (item No): EBS015 
Opciók (options): 
 
Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 
 

EMC 2004/108/C 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 16 
 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 
 
EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 
 
 
 
 
 
 Gyártó/Meghatalmazott képviselő 
 

  
 
 Termékmenedzser 
  
 Product Manager 
 


