MOMERT 6470 Elektronikus bébi- és gyermekmérleg
Fıbb jellemzık:
− automata HOLD funkció
− precíz 4 szenzoros elektronikus mérırendszer
− súlyváltozás kijelzı funkció
− tárazási funkció
− jól olvasható LCD kijelzés
− automatikus kikapcsolás
− elem lemerülésének jelzése
− túlterhelés jelzése
− méréshatár: 20 kg.
− osztás: 10 g
− kg, lb, st mértékegység átváltási lehetıség
− energiaforrás: 2 db lítium elem (CR2032)

Használati útmutató
Kezelıgombok:
− Az ON/OFF gomb segítségével a mérleget be- és kikapcsolhatjuk a gomb egyszeri
megnyomásával, és törölhetjük a memóriát a gomb kétszeri megnyomásával.
− A TARE gomb tárázási (lenullázó) funkciót tesz lehetıvé. A gomb megnyomása után 1-2
másodperc múlva jelenik meg a „0,00” kg jelzés.
− Kg, Lb, St gomb megnyomásával a kívánt mértékegység kiválasztására, a kijelzı jobb
szélén látja az aktuális beállítást.
A mérleg használata:
− Távolítsa el a szigetelı csíkot az elemtartóból (amennyiben benne van).
− Csecsemı méréséhez a mérés elıtt a bébitálat pattintsa a mérı felületre úgy, hogy az
stabilaj álljon.
− Amennyiben Ön nagyobb gyermek súlyát szeretné megmérni, a bébitál felszerelésére
nincs szükség.
− Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg bekapcsol. Kérjük, várja meg amíg a
kijelzın a „0,00” kg megjelenik.
− Helyezze a babát, illetve állítsa gyermekét a mérlegre. A kijelzın néhány másodperc
múlva megjelenik a mért súly, amely automatikusan tárolódik a memóriában. A kijelzın
látható „M” bető jelzi, ha a memóriában van adat.
− Az ON/OFF gomb egyszeri megnyomására a mérleg kikapcsol. A mérleg automatikusan
is kikapcsol, kb 30 másodperc múlva.
− A következı mérés után a kijelzı 2 másodpercenként felváltva mutatja a mért súlyt, és a
korábbi súlyhoz képest a súlyváltozást. Az utoljára mért súly automatikusan tárolódik a
memóriában.
A kijelzı hibaüzenetei:
− „LO” elem gyenge (cserélje ki az elemet)
− „Err” túlterhelés (a túlterhelés szenzorhibát okozhat)
− „Out 2” szenzorhoba (ez a jelenség túlterhelés és hirtelen nagy dinamikus igénybevétel
esetén lép fel. Ebben az esetben a termékre garanciát nem tudunk vállalni.

Memória mőködése:
A mérleg bekapcsolásakor a kijelzın megjelenı „M” bető azt jelzi, hogy a mérleg
memóriájában az utoljára mért súly automatikusan eltárolódott azért, hogy a súlyváltozás
kijelezhetı legyen. Amennyiben a súlyváltozás kijelzésére nincs szüksége, akkor a TARE
gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával a memóriában levı adat törölhetı. Ezt jelzi az
„M” bető eltőnése a kijelzırıl. Az elem eltávolítása után is törlıdik a memória.
Megjegyzés:
A környezeti hımérséklet a mérés pontosságát jelentısen befolyásolhatja!
Megfelelı mérési pontosság szobahımérsékleten érhetı el (20-25 oC)!
A mennyiben Ön nemcsak a mérıtálat használja, hanem takarót, kispárnát, stb., a TARE
gomb megnyomásával a mérleget le kell nullázni. Ha ezek súlya 5 kg-nál könnyebb, a
maximálisan mérhetı súly 20 kg lesz. Ha a hozzáadott súly 5 kg-nál nehezebb, akkor a tárazás
utáni maximálisan mérhetı súly 20 kg-nál kevesebb lesz.A 20 kg-ból ki kell vonni a
hozzáadott súly és ez a szám lesz a maximálisan mérhetı súly.
A mérleg tisztítása oldószermentes, nedves törlıkendıt használjon.
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