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Bevezető
■■

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BSM 4050 Bayby digitális mérleget.

■■

Az első használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és ismerkedjen meg
a mérleg részeivel és működtető elemeivel. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz őrizze meg.

A termék bemutatása
■■

A digitális mérleggel csecsemőket, kisebb és nagyobb gyerekeket lehet mérni fekve és állva.

■■

A csecsemők testsúlyának a méréséhez (10 kg-ig) a készülékhez egy összeállítható, fel- és leszerelhető
alátétet is mellékeltünk. Az alétét használata nélkül nagyobb gyerekeket (1 és 10 év között) is lehet mérni,
egészen 40 kg-os súlyig.

■■

A csecsemőket (vagy nagyobb gyerekeket) ruhában vagy törülközőbe csavarva stb. is lehet mérni a TARE
(tára) funkció segítségével (a ruha vagy törülköző stb. súlyát kell először megmérni). Amennyiben a gyereke
túlságosan eleven, akkor értékelni fogja a HOLD - mért érték megőrzése (blokkolása) funkciót. Ennek
a segítségével akkor is meg lehet mérni a gyerek súlyát, ha az folyamatosan mozog.

■■

A készülékkel több mértékegység is beállítható: kg, oz vagy lb.
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Fontos figyelmeztetések a biztonságos használathoz

Figyelmeztetés!
A gyerekmérleg megfelel a vonatkozó szabványoknak, a készülék
használata biztonságos (amennyiben a használati útmutató szerint
üzemeltetik). A készülék használata közben a gyermek épsége és
biztonsága legyen a legfontosabb szempont.
■■ Ezt a mérleget kizárólag csak háztartási célokra lehet felhasználni.
A készüléket kereskedelmi célokra használni nem lehet.
■■ A gyerekmérleg és tartozékainak a kicsomagolása után a zacskókat
tárolja gyerekektől elzárt helyen. A zacskók a felügyelet nélkül hagyott
gyerekek esetében fulladásos balesetet okozhatnak!
■■ A gyerekmérleget kizárólag csak felnőtt személy kezelheti. A mérleg
nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A mérleget és az alátétet
gyerekektől elzárt helyen tárolja.
■■ A mérleghez csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
■■ A mérleget fürdőszobában, poros helyiségben vagy nedves
környezetben ne használja. A készüléket ne tegye ki jelentős
hőmérséklet ingadozásoknak és elektromágneses mező hatásainak.
A mérleget óvja a kozmetikai készítményektől és tisztító szerektől.
■■ A mérleget csak sima és vízszintes helyre helyezze le (ahol az nem tud
lecsúszni vagy felborulni. A mérleget ne tegye forró tárgyak közelébe
(kályha, hősugárzó, kandalló stb.), illetve ne használja nedves és
vizes helyen (fürdőszobában, medence mellett, szaunában stb.).
Amennyiben a mérleget nem stabil vagy puha felületre helyezi le,
akkor a mérés nem lesz pontos illetve biztonságos.
■■ A mérleget vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.
■■ Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az
elemeket vegye ki. Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert
ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül
elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
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■■ Az elemeket nem szétszedni, felmelegíteni vagy tűzbe dobni. Az
elemeket óvja közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől stb.
■■ A készüléket, az elektromos és mechanikus tulajdonságokat
megváltoztató módon átalakítani tilos.
■■ Amennyiben a mérleg sérült, akkor azt használni tilos!
■■ A mérleget ne próbálja megjavítani saját erőből. A készülék minden
javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen
megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
■■ Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az
eredeti kartondobozt és a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot
és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot vagy
a garancialevelet. A mérleget legbiztonságosabban a saját eredeti
csomagolásában lehet tárolni és szállítani.
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A csomagolás tartalma
■■

A gyerekmérleget vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden
tartozékot meg nem talál.
A
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1		Mérleg

3		Alátét bal oldal, skálával

2		Használati útmutató

4		Alátét jobb oldal, skálával

A mérleg részei
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Nyílás az alátét rögzítéséhez

5

HOLD gomb (mozgékony baba méréséhez)

2

Mérőfelület

6

UNIT (mértékegység kiválasztó gomb)

3

Kijelző

7		 Elemtartó fedél (a mérleg alján)

4

N/OFF (be/ki) kapcsolás és a TARE (tára)
O
gomb
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Az elem behelyezése.
■■

A mérleg tápellátásához két darab 1,5 V-os, AAA típusú (egyszerhasználatos vagy tölthető) ceruzaelemre
lesz szüksége. Az elemek nem tartozékai a terméknek.

■■

Az elemtartó a mérleg alján található. A fedelet B7 vegye le és tegye be az elemeket. Az elemek behelyezése
során ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartóban van megjelölve. Az elemtartó fedelét szerelje vissza.

2x 1,5 V
AAA

Elem lemerülés kijelzése
■■

Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni, vagy a kijelzőn a „Lo” felirat jelenik meg, akkor az elemek lemerültek,
azokat ki kell cserélni.

Az alátét összeállítása és rögzítése
■■

A mérés előtt az alátétet össze kell állítani, és rögzíteni kell a mérleghez. Az alátét két darabját A3 és A4
csatlakoztassa egymáshoz, majd dugja a mérlegen a B1 nyílásba.

■■

Az így összeállított mérleget fordítsa fejtetőre, majd azt alátét két rögzítő lemezét fordítsa el úgy, hogy az alátét
ne tudjon kicsúszni a B1 nyílásból. A lemezeket az ujjaival, vagy fémpénz segítségével 90°-kal fordítsa el.

■■

Figyelmeztetés!

Az alátét rögzítését minden használatba vétel előtt ellenőrizze le, nehogy az elmozduló alátét sérülést okozzon
a babának.
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Tipp

Amennyiben a mérleget hideg helyen tárolja, akkor a mérés előtt várja meg a mérleg és az alátét szobahőmérsékletre
való felmelegedését, különösen akkor, ha a babát ruha nélkül kívánja mérni.

Mérés
Kapcsolja be a mérleget.
■■

A mérleget szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze le. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a B4
gombot. Néhány másodperc múlva a kijelzőn a „0.00” felirat és a kiválasztott mértékegység jele lesz látható.
A mérleg ezzel mérésre kész.

A mértékegység megváltoztatása
■■

A mértékegység megváltoztatásához nyomogassa a B6 gombot. A kijelzőn egymás után (ciklikusan ismétlődve)
a kg, oz és lb mértékegység jelek jelennek meg.

Súlymérés alátéttel

Tipp

Amennyiben a súlymérések eredményeit folyamatosan össze kívánja hasonlítani (a baba fejlődésének
a kiértékeléséhez), akkor javasoljuk, hogy a mérést mindig azonos időpontban hajtsa végre (pl. reggel). A babát
lehetőleg ruha nélkül tegye az alátét közepére. A ruhák, valamint a mérés előtt elfogyasztott étel vagy ital hamis
mérést eredményez.
■■

Amikor a kijelzőn a „0.00 kg” felirat látható, akkor a babát helyezze az alátétre. Legyen nagyon figyelmes,
nehogy a baba lecsússzon az alátétről, a baba fejét óvatosan helyezze az alátétre. A babát rövid időre engedje
el (ellenkező eseten a mérés nem lesz pontos).

Figyelmeztetés!

A babát nem szabad felügyelet nélkül hagyni a mérlegen. A baba megmérése után a babát tegye a kiságyba,
vagy babakocsiba.
■■

Amennyiben a baba nyugodtan fekszik az alátéten, akkor a baba magasságát és meg tudja mérni. Az
alátéten 0 – 60 cm-es skála található. A baba talpát óvatosan helyezze a 0 jelre, majd olvassa le a skáláról
a baba magasságát.

Súlymérés alátét nélkül
■■

A nagyobb gyerekeket, akik már önállóan tudnak állni, a mérlegen az alátét nélkül is meg lehet mérni.
A gyereket mezítláb állítsa a mérőfelületre B2, majd olvassa le a kijelzőről a gyerek súlyát. A mérleggel legfeljebb
csak 40 kg súlyú gyerekeket lehet mérni
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Figyelmeztetés!

Ügyeljen arra, hogy a mérőfelület B2, illetve a mérni kívánt gyerek talpa ne legyen vizes vagy nedves. A gyerek
megcsúszhat, aminek súlyos sérülés lehet a következménye. Ne engedje, hogy a gyerek a mérlegen ugráljon,
mert megcsúszhat vagy leeshet a mérlegről.

Súlymérés a TARE (tára) funkció használatával
■■

Ha a babát törülközőbe, köntösbe stb. csavarva kívánja megmérni (például fürdés után), akkor a törülközőt
vagy köntöst tegye először a mérlegre. A mérleg kijelzőjén a törülköző vagy köntös súlya jelenik meg.

■■

Nyomja meg a B4 gombot. A mérleg elmenti a memóriába a törülköző, köntös vagy más ruhadarab súlyát,
majd a kijelző lenullázódik. A ruha levétele után a kijelzőn a mért ruhadarab tömege lesz látható („–”mínusz
jellel kiegészítve).

■■

A babát csavarja a ruhadarabba, majd helyezze a mérleg alátétre. A TARE (tára) funkció automatikusan levonja
a ruhadarab tömegét, és a kijelzőn a baba súlya lesz látható.

Súlymérés „HOLD” funkcióval
■■

Amennyiben a baba nyugtalan vagy eleven, akkor a mért érték folyamatosan változik a kijelzőn. Ilyen esetben
nyomja meg a B5 gombot. A HOLD funkció segítségével a kijelzőn leblokkol baba mért súlya.

■■

A leblokkolt értéket a B5 gombbal lehet feloldani, vagy a B4 gombbal lehet lenullázni.

A mérleg kikapcsolása
■■

Ha a mérlegen 60 másodpercig egy gombot sem nyom meg, illetve nem hajt végre mérést, akkor a mérleg
automatikusan kikapcsol. Ha a mérleget kézzel kívánja kikapcsolni, akkor nyomja meg és tartsa benyomva
a B4 gombot. A kijelző kikapcsolása jelzi a mérleg lekapcsolását.

Hibaüzenetek
■■

A kijelzőn a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Lo – alacsony elemfeszültség. Cserélje ki az elemeket.
Err – mérleg túlterhelése. A gyerek súlya 40 kg-nál több.

Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!

A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldó- vagy hígítószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.
A mérleget vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.
■■

A mérleget mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával lehet letörölni. A tisztítás után
a mérleget törölje szárazra.

■■

Az alátétet folyó víz alatt, vagy vízben is el lehet mosogatni, illetve mosogatószeres meleg vízbe mártott puha
ruhával is le lehet törölni. A tisztítás után az alátétet törölje szárazra.

10

Babamérleg 2 az 1-ben

HU

Tárolás
■■

A tisztítás után a mérleget tiszta és száraz helyen tárolja. A mérlegre ne tegyen nehéz tárgyakat.

■■

Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.

Műszaki adatok
Típusszám........................................................................................................................................... BSB 4050
Tápellátás............................................................................................................ 2 db 1,5 V-os AAA típusú elem
Maximális terhelhetőség............................................................................................................................. 40 kg
Választható mértékegységek...............................................................................................................kg / oz / lb

A lemerült elemek megsemmisítése
Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításhoz.

Használt csomagolóanyagokra vonatkozó előírások
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.
Az eredeti használati útmutató nyelve: cseh.
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A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon
használt jelek jelentése
A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és
egyéb előírásnak.
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy
az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban,
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad
tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása
esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja,
akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal
illetékes osztályához.

RoHS

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács RoHS direktívájában és az annak
módosításaiban megfogalmazott előírásoknak. A RoHS direktíva korlátozza bizonyos
veszélyes anyagok használatát az elektromos és az elektronikus készülékekben.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
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