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Használati utasítás BEEZ EB-522 babamérleghez 
 
Fontos tudnivalók:  
Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Őrizze meg, 
később is szüksége lehet rá. 
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. 
Készülék ismertetése: 
A BEEZ EB-522 digitális babamérleg ideális eszköz a csecsemők 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. 
- maximális teherbírása: 20kg, 
- nagyméretű LCD kijelző,5 grammos leolvasási pontosság 
- A készülék minimálisan 50g súly mérésére képes 
- Könnyen bekapcsolható, az energiakímélő megoldásnak köszönhetően a készülék a mérés követően 

mintegy 20 másodperc után automatikusan kikapcsol. 
- Automatikus nullázás funkció (TARE) 
- kiegészítők: 1 db CR2032-es elem, tartozéka a csomagolásnak 
- Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség jelző funkciók; 
- súly mértékegység választó kapcsoló (kg/font/stone) 
Használat előtti fontos tudnivalók: 
A termék és a baba megóvása érdekében kérjük feltétlenül tartsák be a következő instrukciókat. 
- Ne szerelje szét a készüléket! 
- Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy szélsőséges hőmérsékletnek, egyéb 

hőforrásoktól pormentesen tartsa távol! 
- Sose merítse vízbe, ne áztassa folyó vízbe! A mérleg tisztítását enyhén nedves rongy és szükség esetén 

kevés folyékony tisztítószerrel végezze! 
- Ne használja a mérleget, ha annak felülete nedves! 
- Balesetveszélyt megelőzendő soha ne tegye a babát a mérleg szélére, a biztonság és a pontos mérés 

érdekében helyezze a mérleg közepére! 
- A gyermek biztonsága érdekében sose hagyja a gyereket a babamérlegen felügyelet nélkül!  
- 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. 
- Használaton kívüli készüléken ne tároljon egyéb tárgyakat. 
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. 
- A mérleg üzembe-helyezése előtt távolítsa el a védőnylont. 
 
Mérés menete: 

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. Ügyeljen a helyes polaritásra.  

Nyomja meg a bekapcsoló „TARE” gombot, várja meg amíg megjelenik a kijelzőn a „0,000 kg” felirat, 
ezután kezdheti a baba súlyának mérését. A mérés megkezdése előtt ellenőrizze a kijelzőn a kívánt 
mértékegység beállítását (alapbeállítás: kg). 
Óvatosan tegye rá a babát a mérleg közepére különösen ügyelve a baba fejére és arra, nehogy ráejtse. 
A babamérleg automatikus AUTO HOLD és kézi beállítású MECHANICAL funkcióval rendelkezik. 
Az AUTO HOLD funkció lehetővé teszi a baba súlyának megmérését akkor is, ha a baba rúgkapál és csak 
pillanatokra lesz mozdulatlan. A mérleg ekkor képes pontos súlyadatokat mutatni. 
Ezért próbálja megnyugtatni a babát, miközben ügyeljen arra, hogy ne érjen a hozzá, mert az befolyásolja a 
mérési eredményeket. Amikor a „HOLD” felirat már nem villog, a kijelzőn mintegy 20 másodpercre 
megjelenik a mért súlyadat, majd a készülék automatikusan kikapcsol.  
Amennyiben a baba folyamatosan, megállás nélkül rúgkapál, válassza ki a „HOLD” gomb megnyomásával a 
„MECHANICAL HOLD” funkciót. 3 másodpercen belül megáll a „HOLD” felirat villogása és mintegy 20 
másodpercre megjelenik a mért súlyadat a kijelzőn. 
Amennyiben nem szeretné a babát közvetlenül a mérőfelületre fektetni, használjon pl. törölközőt vagy textil 
pelenkát. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása előtt tegye a törölközőt a mérlegre. 
Amennyiben a törölköző 50g-nál nehezebb, használja a TARE funkciót. A TARE gomb megnyomásával a 
kijelzőn megjelenik a TARE felirat. Miután a „HOLD” felirat nem villog, a TARE gomb ismételt 
megnyomásával lenullázhatja a mérleget, az ismét 0,000kg pozícióba kerül. 
A súly mértékegységet a „kg/lb/oz” gomb megnyomásával tudja a kívánt egységre beállítani.  
 
Hibaüzenetek és teendők 

A kijelzőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg: 
- „Lo”: az elemeket ki kell cserélni. 
- Ha a készülék nem látszik reagálni semmilyen utasításra, akkor néhány másodpercre távolítsa el az 

elemeket, majd helyezze őket vissza! 
 
Műszaki adatok 

Típus BEEZ EB-522 
Megnevezés Digitális babamérleg 
Kapacitás 20kg 
Leolvasási pontosság 0,005kg / 5g 
Kijelző LCD 
Áramforrás 1 db CR2032 elem (3V) (tartozék) 
 
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 
 
 


