
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA ELETTRONICA PER NEONATI E BAMBINI
ELECTRONIC BABY AND CHILD SCALE
PÈSE-BÉBÉ ET PÈSE-PERSONNE POUR ENFANT 
ÉLECTRONIQUE
BALANZA ELECTRÓNICA PARA NIÑOS Y BEBÉS
ELEKTRONISCHE BABY- UND KINDERWAAGE
BALANÇA ELECTRÓNICA PARA PESAR BEBÉS E CRIANÇAS
WAGA ELEKTRONICZNA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI 
CÂNTAR ELECTRONIC PENTRU BABY ŞI COPII
ELEKTRONSKA BEBI I DJEČJA VAGA
ELEKTRONSKA DIGITALNA TEHTNICA ZA DOJENČKE
IN OTROKE
ELEKTRONICKÁ DÊTSKÁ A KOJENECKÁ VÁHA
ELEKTRONIKUS BÉBI- ÉS GYERMEKMÉRLEG

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual de uso - Gebrauchsanweisung 
Guia para utilização - Instrukcja obsługi - Instrucţiuni de utilizare - Uputstvo za uporabu 
Navodilo za uporabo - Návod k obsluze - Használati utasítás
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Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Az Ön elektronikus bébi mérlege egy érzékeny mérőműszer, ezért óvja a túlterheléstől, és a nagy dinamikus igénybevételektől!
Őrizetlenül ne hagyja gyermekét a mérlegen! 
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a mérleg üzembe helyezése előtt!
Az Ön új elektronikus mérlege alkalmas gyermeke testsúlyának mérésére, illetve súlyváltozásának kijelzésére.

FŐBB JELLEMZŐK:
• Levehető tál, kétféle használati mód (csecsemő-gyermek)
• Precíziós mérési rendszer
• Súlykülönbség megjelenítése (etetés előtt és után)
• Tára funkció
• Alacsony energiaszint kijelzése (“Lo”)
• Automatikus kikapcsolás
• Választható mértékegység: kg/lb/st

Műszaki paraméterek
Feszültség:  2 db 3V-os CR2032 lítium elem
Mérési terjedelem:  20 kg
Osztás érték:  5 g
Mértékegységek:  kg, lb, st
Működési/Tárolási hőmérséklet: 20-25°C/15-40°C
Kijelző méret:  LCD átló = 8,0 cm, 3,15 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
• Az elem behelyezésekor és cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra.
• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet.
• A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
• A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakor-

lattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért 
felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

• A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
• A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
• Tisztítás, szerelés vagy a fedelek levétele előtt a készüléket kapcsolja ki, és távolítsa el az elemet.
• A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!
• Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Vigye 

márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
• A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl.: radiátor, kályha, tűzhely stb.). Óvja a mérleget a közvetlen napsütéstől és nedvességtől.
• A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
• A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
• Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZŰNÉSÉVEL JÁR! 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:
1. Mérőfelület (bébitál)
2. ON/OFF gomb 
3. TARE gomb
4. Kg/Lb/St gomb
5. Kijelző

A KEZELŐGOMBOK:
• Az ON/OFF gomb segítségével a mérleget be- és kikapcsolhatjuk a gomb egyszeri megnyomásával.
• A TARE gomb tárázási (lenullázó) funkciót tesz lehetővé. A gomb megnyomása után 1-2 másodperc múlva jelenik meg a „0,00” kg jelzés. 

Amennyiben a súlyváltozás kijelzésére nincs szüksége, akkor a TARE gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával a memóriában lévő 
adat törölhető. Ezt jelzi az „M” betű eltűnése a kijelzőről.

• Kg, Lb, St gomb alkalmas a kívánt mértékegység kiválasztására, a kijelző jobb szélén látja az aktuális beállítást.

A MÉRLEG HASZNÁLATA:
1. Távolítsa el a szigetelőcsíkot az elemtartóból.
2. Csecsemő méréséhez a mérés előtt a bébitálat pattintsa a mérő felületre úgy, hogy az stabilan álljon.
3. Amennyiben Ön nagyobb gyermek súlyát szeretné megmérni, a bébitál felszerelésére nincs szükség.
4. Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg bekapcsol. Kérjük, várja meg, amíg a kijelzőn „0,00” kg megjelenik.
5. Helyezze a babát, illetve állítsa gyermekét a mérlegre. A kijelzőn néhány másodperc múlva megjelenik a mért súly, amely automatikusan 

tárolódik a memóriában. A kijelzőn látható „M” betű jelzi, ha a memóriában van adat.
6. Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg kikapcsol. A mérleg automatikusan is kikapcsol, kb. 30 másodperc múlva.
7. A következő mérés után a kijelző 2 másodpercenként felváltva mutatja a mért súlyt, és a korábbi súlyhoz képest a súlyváltozást. Az 

utoljára mért súly automatikusan tárolódik a memóriában.
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A MEMÓRIA MŰKÖDÉSE:
A mérleg bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő „M” betű azt jelzi, hogy a mérleg memóriájában az utoljára mért súly automatikusan 
eltárolódott azért, hogy a súlyváltozás kijelezhető legyen. Amennyiben a súlyváltozás kijelzésére nincs szüksége, akkor a TARE gomb 3 
másodpercig tartó megnyomásával a memóriában lévő adat törölhető. Ezt jelzi az „M” betű eltűnése a kijelzőről. Az elem eltávolítása után 
is törlődik a memória.

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben Ön nemcsak a mérőtálat használja, hanem takarót, kispárnát, stb., a TARE gomb megnyomásával a mérleget le kell nulláz-
nia. Ha ezek súlya 5kg-nál könnyebb, a maximálisan mérhető súly 20kg lesz. Ha a hozzáadott súly 5kg-nál nehezebb, akkor a tárázás 
utáni maximálisan mérhető súly 20kg-nál kevesebb lesz. A 20kg-ból ki kell vonni a hozzáadott súlyt, és ez a szám lesz a maximálisan 
mérhető súly.
A mérleg tisztítására oldószermentes, nedves törlőkendőt használjon.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ EGYÉB INFORMÁCIÓK:
Amennyiben a bekapcsolás után a kijelzőn a „LO” felirat jelenik meg akkor ez jelzi, hogy az elemek 
lemerültek és új elemeket kell a helyére rakni.

Amennyiben a kijelzőn az „ERR” felirat jelenik meg, akkor ez jelzi, hogy a mérleg túlterhelt, ez eset-
ben csökkenteni kell a súlyt (a túlterhelés szenzorhibát okozhat).
Amennyiben a kijelzőn az „OUT2” felirat jelenik meg, az szenzorhiba (ez a jelenség túlterhelés és 
hirtelen nagy dinamikus igénybevétel esetén lép fel). Ebben az esetben a termékre garanciát nem 
tudunk vállalni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású 
anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.
A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!
Jelentősebb karbantartásokat és javításokat – amelyek a készülék megbontásával járnak – csak 
szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:
• A csomagoló anyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
• A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
• A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

Ártalmatlanítás: Tilos a terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 
A felhasználóknak gondoskodniuk kell a selejtezésre váró készülékek ártalmatlanításáról az elektromos és elektronikus készü-
lékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással.  

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes.
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Simboli - Symbols - Symboles - Simbolos - Symbole - Símbolos
Symbolika - Simboluri - Simboli - Symboly - Szimbólumok

IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit 
ES Código producto DE Erzeugniscode PT Código produto 
PL Numer katalogowy RO Cod produs HR Šifra proizvoda 
SI Koda izdelka CZ Kód výrobku HU Termékkód

IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot 
ES Número de lote DE Chargennummer PT Número de lote 
PL Kod partii RO Număr de lot HR Broj serije 
SI Številka partije CZ Číslo šarže HU Tételszám 

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco 
DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco 
PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat 
HR Čuvati na hladnom i suhom mjestu SI Hraniti na suhem in hladnem mestu 
CZ Skladujte na větraném a suchém místě HU Száraz, hűvös helyen tárolandó

IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar 
DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar 
PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui 
HR Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti SI Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo 
CZ Skladujte mimo sluneční světlo HU Napfénytől védve tárolandó

IT Seguire le istruzioni per lʼuso GB Follow instructions for use 
FR Suivez les instructions d’utilisation ES Siga las instrucciones de uso 
DE Folgen beachten PT Siga as instruções de uso 
PL Przeczytaj instrukcje użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare 
HR Pročitajte upute za uporabu SI Preberite navodila za uporabo 
CZ Přečtěte si návod k použití HU Olvassa el a használati utasításokat

IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico 
PL Data produkcj RO Data fabricației HR Datum proizvodnje 
SI Datum proizvodnje CZ Datum výroby HU Gyártás dátuma

IT Prodotto conforme alla Direttiva Europea 
GB Product complies with European Directive 
FR Ce produit est conforme à la directive européenne
ES Producto conforme a la Directiva Europea 
DE Produkt gemäß EU-Richtlinie 
PT Produto em conformidade com a Diretiva Europeia 
PL Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski
RO Produs conform cu Directiva Europeană
HR Proizvod sukladan Europskoj direktivi 
SI Produkt som överensstämmer med EU-direktiv 
CZ Výrobek vyhovuje evropské směrnici
HU A termék megfelel az európai irányelvnek

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente 
DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen 
PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente 
PL Ostrzeżenie ─ Zobacz instrukcję obsługi 
RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare 
HR Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu 
SI Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo 
CZ Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití 
HU Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)

IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE 
ES Disposición WEEE DE Beseitigung WEEE PT Disposição REEE 
PL Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia RO Eliminare DEEE HR Zbrinjavanje OEEO-a 
SI Odstranjevanje OEEO CZ Likvidace OEEZ HU RAEE szerinti ártalmatlanítás
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