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Köszönjük, hogy WELL terméket válaszott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi 

utasításokat, és tartsa azokat kéznél. 
 
 
 
Műszaki adatok 

• Maximális teherbírás: 180 kg 

• Skálabeosztás: 100 g 

• Automatikus kikapcsolás 

• Alacsony energia és túlterhelés jelzés 

• Üzemeltetés: 1 x CR2032 lítium elem;  
 

FIGYELEM 

1. Tartsa távol víztől            2. Bánjon a mérleggel óvatosan 

  

3.Ne tegye egyenetlen felületre  4 Ne lépjen a szélére 

   

5. Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal 

6. Ne használja a mérleget elektromágneses mezőben 

7. Kérjük, vegye ki az elemeket, ha a mérleget hosszú ideig nem használja 

8. Ne kísérelje meg kinyitni a mérleget vagy eltávolítani az alkatrészeket. A szervizelést csak képzett szakemberek 
végezhetik. 

 

A mérleg használata előtt 

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. 

2. Nyissa ki az elem fedelét,Helyezzen be 1XCR2032 elemet a helyére. Ezután csukja be az elemtartó fedelét. Vagy csak 

távolítsa el a szigetelő szalagot. 
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3. Állítsa be a mérleget a padlón. A pontos működés érdekében a felületnek vízszintesnek kell lennie. 

4. Az elem könnyű eltávolításához nyomja a C állásba. 

 

A súly mérésére  

Az első használat előtt kérjük, kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Helyezze a mérleget sima, kemény felületre. Ezután óvatosan mászjon fel a mérőállványra, hogy elindítsa. A képernyő 

kigyullad. Amint az a következő képen látható 

  

2. A gyári alapértelmezett mértékegység "kg", egység lb vagy st kiválasztásához állítson mérleg hátulján található kapcsolón  

3. A mérleg automatikusan elindul 

 

4. Az LCD az ön súlyát mutatja: 

 

A mérleg automatikusan kikapcsol 10-15 másodperc múlva. 
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JEGYZET  

1. A "C" jelenik meg, ha a mérleg nincs stabil helyzetben, a mért súly nem valós, meg kell ismételni a mérlegelést 

 

2. Az "ERR" akkor jelenik meg, ha a mérleg túlterhelt (180 kg / 400 font felett). 

 

3.     "Lo" felirat jelenik meg, ha az elem lemerült, és ki kell cserélni. 

 

  
 

 

 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka különleges 

hulladékkategória, a gyűjtés, tárolás, szállítás, kezelés és újrahasznosítás 

fontos, mivel elkerülhetik a környezetszennyezést és károsak az 

egészségre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának 

speciális gyűjtőközpontokba történő bejuttatása révén a hulladék megfelelő 

módon kerül újrafeldolgozásra és megóvja a környezetet. Ne felejtsd el! 

Minden hulladéklerakóra, a mezőre érkező elektromos készülék szennyezi 

a környezetet! 

 

 

Importőr és forgalmazó: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527 

Tel. 0264-438401 * 

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
 

mailto:sales@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

