
EB-524 Bluetooth Digitális Babamérleg

A kij 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 t vissza!
-

kapcsolatot a mérleg és a telefon, ebben az esetben csatlakoztassa újra.
- Két mért érték között különbség van. Ha a baba mozog, az auto hold funkció miatt lehetséges, hogy kis eltéréssel 

rögzíti a mérleg a két mérést. Próbáljon meg akkor mérni, ha a baba nyugodt. +/-5 g-os eltérés lehetséges, mivel 
ekkor a mérleg pontossága.

Típus BEEZ EB-524
Megnevezés Digitális babamérleg
Kapacitás 20kg
Leolvasási pontosság 0,005kg / 5g
Kijelz LCD
Áramforrás 3 db AAA elem (nem tartozék)

Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Tel./fax: +36-1-3610377
e-mail: info@beez.hu
web:www.beez.hu



Fontos tudnivalók:

meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki.

Készülék ismertetése:
A  BEEZ  EB-524 digitális  Bluetooth babamérleg  ideális  eszköz  a  csecse estsúlyának  növekedésének  vagy 
csökkenésének mérésére,  nyomon   követésére, ekképpen  is  hozzájárulva  egészsége  megóvásához.   A
tervezéskor  és a  gyártás folyamán  alkalmazott  modern  technológiának köszönhe en  hosszú  ideig állhat
szolgálatára ez a precíz eszköz.

- maximális teherbírása: 20kg,
- nagyméret LCD háttérvilágítással
- 5 grammos leolvasási pontosság
- A készülék minimálisan 50g súly mérésére képes
- Könnyen bekapcsolható, az energiakímél megoldásnak kös n a készülék a mérés

mintegy 20 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Automatikus nullázás funkció (TARE)
- Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség  jelz funkciók;
- Súly mértékegység választó kapcsoló (kg/font/stone)

fontos tudnivalók:
A termék és a baba megóvása érdekében kérjük feltétlenül tartsák be a követk instrukciókat.
- Ne szerelje szét a készüléket!
- Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy s s mérsékletnek, egyéb 

soktól 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 mege 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 m l rendelkez kés l kell távolságban végezze az

interferencia elkerülése végett.
- A készüléket vízszintes helyzetben tárolja!
- Ne ejtse le, ne ugráljon rajta!

A
- Használaton kívüli készüléken ne tároljon egyéb tárgyakat.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A mérleg üzembe helyezése t távolítsa el a t.
- Ne terhelje túl, mert a mérleg szenzorai javíthatatlanul károsodhatnak.

Mérés menete:
Nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék alján. Helyezzen bele polaritásnak
elemet.

Kemény és 
lapos felületre tegye le a mérleget (kerülje eget vagy a puha felületet).
Nyomja meg a bekapcsoló gombot      , majd 

kívánt mértékegység beállítását (kg). Ha 
nem (kg/lb/oz).

Óvatosan tegye rá a babát a mérleg közepére különösen ügyelve a baba fejére és arra, nehogy ráejtse.
A babamérleg automatikus AUTO HOLD funkcióval rendelkezik.
súlyának megmérését akkor is, ha a baba rúgkapál és csak pillanatokra lesz mozdulatlan. A mérleg ekkor képes 
súlyadatokat mutatni, de már pontatlanabb eredménnyel. Ezért próbálja megnyugtatni a babát, miközben ügyeljen arra, 
hogy ne érjen hozzá, mert az befolyásolja a mérési eredményeket.  Amikor a „HOLD” felirat megjelenik 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 mérés, megjelenik a „HOLD” felirat és Ebben az 
esetben már na

vagy textil pelenkát.  
, ha rárakta a mérlegre használja a TARE funkciót. 

Miután a „HOLD” felirat nem villog, a TARE gomb megnyomásával lenullázhatja a mérleget így ismét 0,000kg pozícióba 
kerül.

Mérés menete alkalmazás használatával, Bluetooth kapcsolaton keresztül:
1. tablet/ operációs rendszere alkalmas a Bluetooth mérleggel való 
összeköttetésre (iOS vagy ANDROID rendszer). A készülék használata során ügyeljen arra, hogy Internethez 
kapcsolódjon a telefon. Töltse le a méréshez szükséges alkalmazást áruházból. Az általunk javasolt alkalmazás
“JIBAO BABY SCALE”. FONTOS: az áruházban számos olyan alkalmazás található, mely segítségével Ön
méréseket végezhet. kább alkalmasnak a “JIBAO BABY SCALE” applikációt 
tartjuk, ezért ennek letöltését és használatát javasoljuk! végezze el az egyszer szükséges 
regisztrációt: adja meg email címét (Email), és írjon be egy  jelszót (Password), majd nyomja meg a ”Get a verificatyon 
code” gombot. E-mailen kapott kódot írja be majd nyomja meg a ”Registration” gombot. Ha már korábban regisztrált, 
akkor a LOGIN gomb megnyomása után írja be az e-mail címét és a kódot és így jelentkezhet be az applikációba. 
Javasoljuk nem nyomja meg a Logout gombot és akkor nem kell minden alkalommal bejelentkeznie.
2. Miután regisztrált aktiválja telefonkészülékén a bluetooth 
kapcsolatot és lépjen be az alkalmazásba. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a mérleg bekapcsolásához, 
megjelenik a "0.000 kg" felirat. Az alkalmazásban nyomja meg a ”My” gombot majd a ”My scale” menüpontot. Utána 
nyomja a ”Bound Jibao baby scale” gombot, majd a ”Set to Bind” gombot. Ha nem látja a mérleg fotóját, lehet hogy már 
nem volt bekapcsolva a mérleg, vagy a telefonon a bluetooth kapcsolat nem volt aktív. A ”Baby Member” menüpont alatt 
tudja beállítani a felhasználókat. Itt akár több babát is megadhat

weight: születési súly.
3. Mérés megkezdéséhez, ha bekapcsolt állapotban van a mérleg és az alkalmazás, helyezze a babát a mérlegre. 

Az
alkalmazásban a súly alatt két csúszka látható. ”Height” csúszkával a baba magasságát lehet beállítani. A ”Head 
circumference” csúszkával a fej körfogatot lehet beállítani. A súlyt és mindkét csúszka értéket a ”Set” gombbal lehet 
menteni.

             1.ábra

Menü használata
”My” pont: beállíthatja az alábbiakat.

- ”Baby member”: Baba felhasználókat  állíthat be.
- ”My account”: Felhasználói fiókját állíthatja be.
- ”My scale”: mérleget lehet csatlakoztatni, 

lecsatlakoztatni a Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- ”Set unit: mértékegység választó
- ”

mérésekhez, vagy etetéshez, hogy mindig 

”Dynamic” pont: l
        mért adatok.
        Az adatokra kattintva megjelennek a referencia 
        értékek és a mért érték. Amennyiben hibás volt a 
        mérés alul az x-re kattintva törölheti az adott mérést.
”Trend” pont: grafikusan láthatja a mért 

    eredményeket. A grafikonon a mért értékek mellett 
        látható néhány referencia érték +- irányban is. Az 
        alábbi grafikonok közül választhat.

- Weight súly, 
- Height magasság, 
- Head fej kerület.

”Diary” pont: jegyzeteket menthet el a méréssel 
        kapcsolatban, majd meg tudja jeleníteni dátum 
        szerint. Pl. evéssel, gyógyszerekkel körülményekkel 
        kapcsolatban is jegyzetelhet.
Az 1. ábrán látható adatokat jeleníti meg az alkalmazás. 

ncia 

gondozójának is meg tudja mutatni az értékeket. A 
grafikon jobbra balra mozgatható.  
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