


Fontos tudnivaló 

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési 
útmutatót.  
A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termék 
meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki.  
A terméket a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott 
kiegészítőkkel üzemeltesse. 

A készülék ismertetése 

A SD-M-1600 digitális mérleg ideális eszköz testsúlyának növekedésének vagy 
csökkenésének mérésére, nyomon követésére, ekképpen is hozzájárulva egészsége 
megóvásához. A tervezéskor és a gyártás folyamán alkalmazott modern technológiának 
köszönhetően hosszú ideig állhat szolgálatára ez a precíz eszköz. 
 
Mit kell tudni a készülékről? 

• Maximális teherbírása 150kg. 
• A nagyméretű LCD kijelzőről 0.1kg-os pontossággal olvasáshatóak le az 

eredmények. 
• Egyetlen lábérintéssel könnyen bekapcsolható. 
• Az energiakímélő megoldásnak köszönhetően a készülék a mérés követően 10 

másodperc után automatikusan kikapcsol. 
• Automatikus nullázás funkció értelmében a készülék minden bekapcsoláskor 

magától újrakalibrálja a nulla értéket, így önnek azt nem kell beállítania. 
• Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség jelző funkciók segítik 

meghosszabbítani a termék élettartamát. 

Használat előtti fontos tudnivalók 
A készülék egy precíziós mérőeszköz, mely a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával 
készült. Kérjük, tartsák be a következő instrukciókat a termék megóvása érdekében: 

• Ne szerelje szét a készüléket! 
• Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy szélsőséges 

hőmérsékletnek, egyéb hőforrásoktól tartsa távol! 
• Sose merítse vízbe! (Az üvegfelületet tisztítását üvegtisztítóval és nedves 

ronggyal végezze – szappant ne használjon!) 
• Ne álljon a mérési felületre, ha az nedves! 
• Balesetveszélyt megelőzendő soha ne álljon a mérleg szélére! 
• A pontos méréshez mindenkor vízszintes, stabil, rázkódásmentes felületet 

válasszon! 
• A méréseket elektromágneses mezővel rendelkező készülékektől kellő 

távolságban végezze az interferencia elkerülése végett. 
• A készüléket vízszintes helyzetben tárolja! 
• Ne ejtse le, ne ugráljon rajta! 
• A készülék nem orvosi műszer, a mérések eredményei tájékoztató jellegűek. 



Termék részei 
 

1) Mérési felület 
2) Kijelző 
3) Kiegészítők: 1db CR2032 3V elem 
4) kg/font/stone választó 
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A készülék használata 

Elemek behelyezése, elemcsere 
Nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék alján. Távolítsa el a biztonsági lapocskát az 
elem és az érintkező közül. 
Az elemek merülésére a kijelzőn megjelenő „Lo” felirat figyelmeztet. Mivel a már gyenge 
elemek befolyásolhatják a mérés megbízhatóságát, ilyenkor egyből cserélje ki őket. Az 
elemeket egyszerre cserélje ki, helyükre újakat tegyen. 
Figyelem! Amennyiben a mérleget huzamosabb ideig használaton kívül kívánja 
helyezni, úgy az elemeket célszerű erre az időszakra eltávolítani. 



Mérés menete 

Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil felületre (ne tegye például szőnyegre). 
Amennyiben a készülék a felületre helyezéssel nem kapcsol be, a bekapcsoláshoz 
koppintson a mérési felületre. Várjon pár másodpercet, amíg a kijelzőn megjelenik a 
„0.0” felirat, ekkor állhat rá a mérlegre. Ezt ne hirtelen mozdulattal tegye. Testsúlyát 
egyenletesen oszlassa el, lehetőség szerint ne álljon egy lábon. A pontosság érdekében 
mérés közben maradjon mozdulatlan, várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az eredmény. 
A mérés elvégzése után szálljon le a mérlegről – ezt követően a készülék 6 másodperc 
után automatikusan kikapcsol. 
Figyelem! Amennyiben előbb áll a mérlegre, mint hogy a „0.0” felirat megjelenne, nem 
végezhető el a mérés. Ez esetben szálljon le róla, várja meg, míg a kijelző kikapcsol, 
majd kapcsolja be újra, és ezúttal ügyeljen arra, hogy a „0.0” felirat megjelenjen. Ha a 
nullázás után mintegy 6 másodpercig nem áll a mérlegre, az automatikusan kikapcsol. 

Hibaüzenetek és teendők 

A kijelzőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg: 
• „Lo”: az elemeket ki kell cserélni. 
• „Err”: túlterhelés; a mérleg mérési határai 2-150kg. 
• Ha a készülék nem látszik reagálni semmilyen utasításra, akkor néhány 

másodpercre távolítsa el az elemeket, majd helyezze őket vissza! 

Műszaki adatok 

Típus SD-M-1600 
Megnevezés Digitális személymérleg 
Kapacitás 150kg 
Leolvasási pontosság 0,1kg 
Kijelző LCD 
Üvegvastagság 6mm 
Áramforrás CR2032 elem (3V) 
 
Az importőr az esetleges nyomdai hibákért, nyelvi eltérésekért felelősséget nem vállal, továbbá 
fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő 
megváltoztatására. 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárólagos importőr: 
Beez Amsterdam Kft. 
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. 

Tel./fax: +36-1-3610377 
E-mail: info@beez.hu 

www.beez.hu 
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