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Használati útmutatóhu

Mérőpoharas mérleg



Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, levehető mérőpohárral rendelkező digitális konyhai mérlege 
1 grammos lépésekben 3 kilogrammig mér. 

Ezenfelül tára (hozzámérési) funkcióval is el van látva, amely további 
3 kilogramm erejéig használható. 
Így egymás után több részmennyiséget is lemérhet.

Reméljük, örömét leli új konyhai mérlege használatában.

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3      Biztonsági előírások

5      Termékrajz (tartozékok)
5       Kezelőgombok

6      Használat
6       Üzembe helyezés
6       Mérőpohár leemelése és

 ráhelyezése
7       Mérés
7       Mértékegység átváltása
8       Mérleg lenullázása 

(hozzámérési funkció)

8       Túlterhelés
9       Mérleg kikapcsolása
9       Újraindítás működési hiba

esetén (reset)
9       Elemcsere

10     Tisztítás

11      Műszaki adatok

12     Üzemzavar / Hibaelhárítás

13     Hulladékkezelés



3

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések 
és ká rok elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket. 
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki
adatokban megadott súlyhatárig. A készülék háztartási mennyiségekhez lett
kialakítva, ipari célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében 

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. •
A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül
súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért az új és a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek
nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem záródik rendesen, ne használja
tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol.
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi
 szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. •
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). Csak azonos
típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki
adatok“). 

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.•
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Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálka-•
hártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

Soha ne merítse magát a mérleget vízbe vagy más folyadékba. A mérőpohár•
mosogatógépben tisztítható. Azonban ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak
fölé. Ügyeljen arra, hogy a mérőpohár ne legyen besszorítva, különben a
hőtől maradandóan deformálódhat.

Ne terhelje meg a mérleget a műszaki adatokban megadott maximális•
 súlyhatáron túl. A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit 
a mérlegre.

Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor•
elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit •
az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert,•
illetve kemény kefét stb.

Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló•
szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség
esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető,
hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl.•
rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy
téves értékkijelzést okozhatnak. 
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Termékrajz (tartozékok)
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mérőpohár

mérleg

elemtartó

Kép nélkül: 1 db CR2032, 3 V-os elem

kijelző

fogantyú

Kezelőgombok

Unit                   mértékegység átváltása 

/TARA            be-/kikapcsolás;
mérleg lenullázása
tára (hozzámérési) funkció használata

kezelőgombok
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Használat
Üzembe helyezés

1. Nyissa fel a készülék alján
 található elemtartót.

2. Tolja be az elemet az ábrázolt
módon az elemtartó két sarka
alá, és szorosan nyomja be.

3. Zárja vissza az elemtartót. 

Mérőpohár leemelése és ráhelyezése

A mérőpoharat egyenesen
 felfelé emelje le a mérlegről. 
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A mérőpohár visszahelyezésé -
hez helyezze a mérőpoharat 
a fülnél a vezetősínbe.

Mérés

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál
 automatikus hitelesítést végez.

Helyezze a mérleget egy szilárd, egyenes felületre.1.

A mérőpohár legyen a mérleg bekapcsolása előtt a mérlegen, 
különben a mérleg leméri a pohár súlyát.

A mérleg bekapcsolásához nyomja meg /TARA gombot.2.

       A kijelzőn néhány másodpercre megjelenik minden jel.
Várjon, amíg láthatóvá válik a 0.
A mérleg most már hitelesítve van, és készen áll a mérésre.

Helyezze a mérni kívánt alapanyagot a mérőpohárba.3.

       A mérleg a súlyt grammban mutatja.

Mértékegység átváltása

A következő mértékegységek között lehet választani …
... szilárd anyagok esetén: gramm g vagy „pound ounce“ lb oz;
… folyékony alapanyagok esetén: milliliter ml vagy „fluid ounce“ fl.oz.
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Nyomja meg annyiszor a Unit gombot, amíg a kívánt mértékegységm

 megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb1.
 hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a /TARA gombot.
Ezáltal a mérleg lenullázódik. 

Helyezze a mérni kívánt új alapanyagot a mérőpohárba. 2.
A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.

Nyomja meg újra a /TARA gombot, és tegye a következő alapanyagot 3.
a mérlegre.
A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.

Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megenge-
dett összsúlyhatárt (3+3 kg).

Ha a mérleg negatív súlyt (–) mutat, pl. ha időközben az alapanyag egy
részét vagy egészét eltávolította, nyomja meg az /TARA gombot. 
Így újra lenullázza a mérleget.

Túlterhelés

Egy mérési folyamat során legfeljebb 3 kg súlyú alapanyagot tud lemérni.
Amennyiben a kijelzőn az Err válik láthatóvá, akkor a mérleg túllépte meg -
engedett mérési tartományát. 

Ha a mérleget az /TARA gombbal lenulláza, egy vagy több mérési folya-
matban újabb 3 kg erejéig adagolhat további alapanyagot a már meglévőhöz.

Egy mérési folyamat során azonban nem mérhet 3 kg-nál többet, és az össz -
súly nem lépheti túl a mérleg 6 kg-os kapacitását. Ellenkező esetben a mérleg
elektronikája károsodhat.
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Mérleg kikapcsolása

Addig tartsa nyomva a /TARA gombot, amíg kialszik a kijelző.m

Ha nem használja a mérleget, kb. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol. 

Újraindítás működési hiba esetén (reset)

Ha a mérleg – ki- és újra bekapcsolás után is – nyilvánvalóan hibás értéket
mutat, indítsa újra (reset). Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

Vegye ki az elemet a mérlegből, várjon néhány másodpercet, majd m

a leírtak szerint helyezze vissza az elemet.

A mérleg most ismét üzemkész.

Elemcsere

Ha a kijelzőn a Louu válik láthatóvá, ki kell cserélni az elemet.

1. Nyissa fel a készülék alján
 található elemtartót.

2. Vegye ki az elhasználódott
elemet, és helyezze be az újat
úgy, hogy a pozitív pólus legyen
felül.

3. Zárja vissza az elemtartót. 

VIGYÁZAT – robbanásveszély

A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. •
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket
 használjon (lásd „Műszaki adatok“).
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Tisztítás

Magát a mérleget egy enyhén nedves kendővel törölje le.m

Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozzam

a foltképződést.

Emelje le a mérőpoharat a mérlegről, majd meleg vízzel és kímélőm

 mosogatószerrel mossa el.

A mérőpohár mosogatógépben is tiszítható.

FIGYELEM – anyagi károk

Soha ne merítse magát a mérleget vízbe vagy más folyadékba. •
A mérőpohár mosogatógépben tisztítható. Azonban ne helyezze
közvetlenül a fűtőszálak fölé. Ügyeljen arra, hogy a mérőpohár 
ne legyen beszorulva, különben a hőtől maradandóan eldeformá-
lódhat.

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve•
agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
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Műszaki adatok
Modell:                                 381 102

Elem:                                  1 db CR2032, 3V

Érintésvédelmi osztály:      II  

Mérési tartomány:               5 - 3000 g

Hozzámérés funkció:          -3000 g és +3000 g között

Mérési léptékek:                  1 grammos lépések

Mérési pontosság (kb.):      +/– 0,5% 

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki 
és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.• Be van kapcsolva a mérleg?•

Elhasználódott az elem?•

Megfelelően van behelyezve az elem?•

A mérleg valószínűtlen mérési•
eredményt mutat.

Sima felületen áll a mérleg?•

Található mobiltelefon a közelben?•
Mobiltelefonok vagy más rádióhullá-
mokat kibocsátó készülékek mérleg
közelében történő használata hibás
mérési eredményekhez vezethet.

Vegye ki az elemet az elemtartóból,•
majd helyezze vissza ismét (Reset).

A mérőpoharat is lemérte a mérleg,•
nem nyomta meg a /TARA
gombot?

Bekapcsolás után nem jelenik •
meg a 0.

Kapcsolja ki a készüléket, majd•
 kapcsolja újra be. 
Szükség esetén nyomja meg 
a /TARA gombot.

A kijelzőn a Louu látható.• Cserélje ki az elhasználódott elemet.•

A kijelzőn az Err látható.• Túllépte a mérleg teherbíróképes-•
ségét.
Vegyen ki egy kevés hozzávalót 
a mérőpohárból. 

A kijelzőn az unSt látható.• A mérleg nem áll stabilan. A mérleget•
szilárd, egyenes felületre helyezze.
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Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anya-
gokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyi-
ségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az
 illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és
 akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein
vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

381 102

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
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