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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
 ■ A  készülék elsősorban háztartásokban történő 
használatra készült. A  készüléket ne használja 
kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy állatok 
súlymérésére.

 ■ A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni 
tilos.

 ■ A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne 
dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot 
és alkatrészt meg nem talál.

 ■ A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos 
személyek csak a készülék használatát ismerő személy 
felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen a gyerekek 
és a fenti egyéb személyek biztonságára.

 ■ A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen 
arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.

 ■ A mérleget sima, egyenes és vízszintes, valamint stabil 
felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem 
lesz pontos.

 ■ Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, 
akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy 
fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg 
meghibásodhat.

 ■ A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben 
sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.
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 ■ A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy 
szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves 
és poros környezetben ne tárolja és ne használja.

 ■ A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más 
hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe. A készüléket 
gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne 
használja és ne tárolja.

 ■ Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, 
akkor abból az elemeket vegye ki. Ellenkező esetben 
az elemből esetleg kifolyó elektrolit a készülékben 
maradandó sérülést okozhat.

 ■ A lemerült elemet kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja 
az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási 
hulladékok közé kidobni tilos.

 ■ A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
 ■ Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert 
ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha 
a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal 
forduljon orvoshoz.

 ■ A készüléket és tartozékait tartsa tiszta állapotban. 
A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással 
foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. 

 ■ A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, 
illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

 ■ A gyártó nem felel a készülék helytelen használata 
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miatt bekövetkező károkért.
 ■ A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, 
illetve a készüléket ne bontsa meg és ne alakítsa át. 
A készülék minden javítását vagy beállítását bízza 
a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása 
vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét 
veszti.
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A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló 
készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak 
szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
Javasoljuk, hogy legalább a  jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, 
a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket 
csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába. Az eredeti csomagolás biztosítja a készülék 
maximális védelmét (pl. költözködés során, vagy a készülék szervizbe küldése esetén).

LEÍRÁS
A1 UNIT gomb
A2 Negatív érték jel
A3 TARE (tára) jel
A4 Kiválasztott mértékegység jele
A5 TARE / OFF gomb
A6 Számérték kijelzése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A mérleg be- és kikapcsolása

Figyelmeztetés!
Az első bekapcsolás előtt vegye le az elemtartó fedelet a készülék alján, és 
húzza ki a szigetelő műanyag szalagot, amely az elemet védi a lemerülés ellen.

1) A mérleg az „Auto-On” funkció segítségével kapcsolható be. A bekapcsoláshoz a kezével 
nyomja meg a mérőfelületet, vagy helyezze rá a mérendő tárgyat.

  Megjegyzés: javasoljuk, hogy a mérleget kézzel, a mérőfelület megnyomásával kapcsolja 
be. Mérendő tárgy ráhelyezésével a mérleg csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a tárgy 
kellően nehéz (körülbelül 0,5 kg). Amennyiben a mérleget tárgy ráhelyezésével kapcsolja 
be, akkor a mérleg a bekapcsolás után 0 értéket fog mutatni. Ez a bekapcsolási mód akkor 
előnyös, ha például egy edényt helyez rá a mérlegre, és az alapanyagokat ebben az edénybe 
kívánja megmérni.

2) A mérleget a „TARE / OFF” gomb megérintésével kapcsolja le.

Figyelmeztetés!
Ha az LCD kijelzőn a „0.0” felirat látható, és a mérleget nem használja, akkor 
a mérleg 60 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A mérés befejezése 
után (az elemek kímélése érdekében) a  mérleget a „TARE / OFF” gomb 
megérintésével is le lehet kapcsolni.
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Mértékegység kapcsoló
A mértékegységet (mérés közben is) kiválaszthatja az „UNIT” gomb megérintésével (g -> 
ml -> lb:oz -> fl.oz).

A mérés folyamata
1) Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre. A mérleg automatikusan bekapcsol.
2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
3) A mérőfelületre helyezze rá a mérendő tárgyat vagy alapanyagot.
4) A kijelzőn, a kiválasztott mértékegységgel megjelenik a mért tömeg.

Hozzámérés funkció (TARE - tára)
1) A mérleg bekapcsolásához finoman nyomja meg a mérőfelületet. A mérleg automatikusan 

bekapcsol.
2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
3) A mérőfelületre helyezzen rá egy edényt.
4) A kijelző stabilizálódása után érintse meg a „TARE / OFF” gombot. A kijelzőn látható 

edénytömeget a készülék lenullázza.
5) Az edénybe tegyen alapanyagot. A kijelzőn az éppen adagolt alapanyag tömege lesz 

látható.
6) A fentiek szerint (a 4. és 5. pont ismétlésével) további alapanyagokat adagolhat az 

edénybe.

A (TARE) hozzámérés funkció kikapcsolása
A mérlegről vegye le az edényt (alapanyagot). A kijelzőn negatív érték jelenik meg. Érintse 
meg a „TARE / OFF” gombot a lenullázáshoz.

TÚLTERHELÉS KIJELZÉSE
Túlterhelés esetén (max. teherbírás 5 kg), a kijelzőn az „EEEE” jel jelenik meg. A mérlegről 
azonnal vegye le a túlterhelést okozó anyagot, ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.

ELEMCSERE
Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jel („Lo”), akkor az elemet ki kell cserélni.
1) A készülék alján található elemtartóról vegye le a fedelet.
2) Vegye ki a régi elemet.
3) Az elemtartóba tegyen be 1 db 3 V-os CR2032 típusú lítium elemet. Ügyeljen a helyes 

polaritásra (a plusz pólus felfelé nézzen).



Konyhai mérleg
SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS H

U

HU-9

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. Revision 03/2020

Figyelmeztetés!
 ■ Ha a  mérleget nem használja, akkor azt vízszintes helyzetben tárolja. 
A  vízszintes helyzet kíméletesebb a  mérleg lábába épített súlymérő 
érzékelőkkel szemben.
 ■ Tárolás közben a  mérlegen nem lehet semmilyen tárgy sem, mert ez 
folyamatosan terhelné az érzékelőket.
 ■ A mérés pontosságára erős mágneses mező hatással lehet. A mérleget ne 
használja olyan készülék mellett, amely erős mágneses mezőt hoz létre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A  készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. 
A tisztításhoz csiszoló anyagokat, hígító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat 
használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE
Az elem a készülék tartozéka. Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az 
elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításhoz.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Ha a  kijelzőn véletlenszerű értékek jelennek meg, vagy a  készülék nem kapcsol le 
automatikusan, akkor a  készüléket újra kell indítani. Az újraindításhoz az elemet 10 
másodpercig vegye ki a készülékből, majd tegye vissza. Ezt követően a mérleg helyesen 
fog működni.

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás................................................................................... 1 db CR2032 típusú 3 V-os lítium elem
Max. mérhető tömeg: ........................................................................................................................ 5 000 g
Mérési pontosság .........................................................................................................................................1 g
Kiválasztható mértékegységek ........................................................................ g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatikus kikapcsolás .......................................................................................... 60 másodperc után
Méret (szélesség × mélység × magasság) .............................................................201 × 184 × 16 mm
Kijelző mérete (hosszúság × magasság) ............................................................................ 55 × 25 mm
Tömeg .......................................................................................................................................................0,49 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
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A  HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOT T ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, 
hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási 
hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket 
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, 
illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az 
elhasználódott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által 
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további 
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad 
tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi 
előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, 
akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal 
illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki 
és egyéb előírásnak.


