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hu   Használati útmutató

3 az 1-ben  
számzáras bőröndszíj beépített mérleggel

Biztonsági előírások 

Olvassa el figyelmesen a biztonsági 
 előírásokat, és az esetleges sérülések  
és károk 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 út
mutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A bőröndszíj min. 110 cm és legfeljebb  
185 cm kerületű csomagokhoz használ
ható.

A mérleg bőröndök és más poggyászok 
mérésére használható. A termék magán
jellegű felhasználásra alkalmas, üzleti 
 célokra nem használható. A 40 kgos 
 maximális összsúlyt nem szabad túllépni!

VESZÉLY gyermekek esetében

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  
A termékben egy gombelem található.  
Egy gombelem lenyelése 2 órán belül 
 súlyos belső, marási sérüléseket okoz
hat, és akár halálos kimenetelű lehet.   
Ezért mind az új, mind a használt eleme
ket és a terméket olyan helyen tárolja, 
ahol  kisgyermekek nem férnek hozzá.  
Egy elem  lenyelésének, vagy más módon 
szervezetbe kerülésének gyanúja esetén 
azonnal forduljon orvoshoz.

• A termék nem játékszer. A terméket 
gyermekektől tartsa távol. A szíj haszná
lata során megfojtás veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

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

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe 
dobni vagy rövidre zárni tilos.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, 
hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálka
hártyával érintkezzen. Adott esetben az 
érintett testfelületet azonnal mossa le 
tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon 
orvoshoz. 

• Óvatosan nyissazárja a csatot, nehogy 
becsípje a kezét.

• A bőröndszíjat mindig szorosan a cso
mag közepére rögzítse.  Máskülönben 
mérés közben megbillenhet a csomag 
vagy leeshet, és sérülést okozhat Önnek.

FIGYELEM – anyagi károk

• Ne terhelje túl a beépített mérleget, 
mert ellenkező esetben a mérőcellák 
megrongálódhatnak.  
A 40 kgos maximális összsúlyt nem 
szabad túllépni! 

• Óvja a terméket erős hőmérsékletinga
dozásoktól, szélsőséges hőmérsékletek
től, közvetlen napsütéstől, portól, erős 
rázkódásoktól és ütésektől. A mérleg 
 érzékeny mérőszerkezete  megsérülhet. 

• A beépített mérleg burkolata nem vízál
ló. Védje a terméket, különösen a mérle
get nedvességtől és víztől (mint pl. eső), 
a mérleget ne használja nedves kézzel. 
Ha nem használja a mérleget, mindig 
védje a kijelzőjét úgy, hogy a csukló
szíjat ráteszi, és a tépőzárral rögzíti.

• Soha ne merítse a terméket vízbe vagy 
más folyadékba. 

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

• A termék tisztításához ne használjon 
maró vegyszert, illetve agresszív vagy 
súroló hatású tisztítószert.

• Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki 
az elemet a készülékből, amikor elhasz
nálódott, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja a terméket. Így elkerülhetőek 
azok a károk, amelyeket az elemből 
 kifolyt sav okozhat.

• Semmilyen változtatást ne hajtson vég
re a terméken, különösen a beépített 
mérlegen ne. Ne nyissa fel a mérleget.  
A mérleg szükséges javításait bízza 
szakszervizre.

Működési zavarok

• A mérleget tartsa távol a különösen 
erős elektromágneses hatásoktól, pl. 
 rádió adóvevőktől, mobiltelefonoktól 
stb., mivel ezek működési hibát vagy 
 téves értékkijelzést okozhatnak. 

• Üzemzavar esetén, és/vagy ha helytelen 
értéket jelez a mérleg, kapcsolja ki egy 
rövid ideig a mérleget, majd kapcsolja 
 ismét vissza. Végezze el a reset művele
tet úgy, hogy egy pár másodpercre kive
szi az elemet, majd visszateszi. Ezután  
a mérleg ismét üzemkész.

A beépített mérleg nincs hitele-
sítve. A poggyászt mérés közben 

fel kell emelni, ezért egy kissé mindig 
mozgásban lesz, ami  +/- 1 kg mérési 
pontatlanságot eredményezhet.  
Nem vállalunk felelősséget azért, ha  
a későbbi méréseknél eltérő eredmény 
jelentkezik, és ez esetleg többletkölt-
séget jelent Önnek, pl. amikor feladja  
a poggyászt a repülőtéren.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt 
elem értékes, újrahasznosítható anyagok
ból készültek. Az anyagok újrahasznosítá
sa csökkenti a hulladék mennyiségét és 
kíméli a környezetet. 
A csomagolóanyagok eltávolításakor 
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. 
Papír, karton és könnyű csomagolóanya
gok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtő
helyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek 
nem kerülhetnek a háztartási 
 hulladékba! Önt törvény kötelezi 
arra, hogy régi, nem használatos 

készülékét a háztartási hulladéktól külön
választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Az elektromos készülékek veszélyes anya
gokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen 
tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak 
lehetnek a környezetre és az egészségre. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő 
 gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes 
települési vagy városi hivataltól kaphat 
 felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem 
háztar tási hulladék!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy  

az elhasználódott elemeket és akkumuláto
rokat az illetékes települési, illetve városi 
hivatalok gyűjtőhelyein vagy a  forgalmazó 
szakkereskedésekben adja le.

Tisztítás

Törölje át a mérleg műanyag részeit egy 
enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, 
hogy ne kerüljön víz vagy nedvesség a 
 beépített mérlegbe.
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Sérülésveszély!
Óvatosan nyissazárja  
a csatot, nehogy becsípje 
az ujjait.
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Műszaki adatok

Modell: 610 363

Elem: 1 db CR 2032 / 3 V 
  Névleges energia: 0,66 Wh 
  (az UN 38.3 szerint tesztelve) 

Mérési tartomány: 0,5 – 40 kg / 1.1 – 88 lb

Mérési léptékek:  0,1 kg / 0.2 lb

Mérési tolerancia: +/– 1 kg  /  +/– 2.2 lb

Automatikus kikapcsolás kb.  
60 másodperc után.

Környezeti hőmérséklet: +5  +40 °C

 www.tchibo.hu/utmutatok



Mérés

Bőröndszíj rögzítése

A szíj hossza 110 és 185 cm  között állít
ható.

  M A bőröndszíjat középen helyezze 
a mérni kívánt poggyászra.  
A szíj legyen szoros, a csat pedig  
a bőrönd oldalán, középtájon 
 helyezkedjen el. 
Máskülönben emelés közben oldalra 
billenhet a csomag vagy le is eshet, 
és sérülést okozhat Önnek. 

Mérés

1. Vegye le a csuklószíjat a tépőzáras 
rögzítőről.  
A csuklószíj mérés közben 
 függ őlegesen felfelé mutasson.

2. A mérleg bekapcsolásához nyomja 
meg a  gombot. A kijelzőn rövi
den megjelenik minden jelzés, majd 
a 0.0 Kg, illetve LB.

3. Emelje meg egy kissé a poggyászt  
a csuklószíjjal; a csuklószíj középen 
helyezkedjen el, a bőröndnek víz
szintesen kell egyensúlyban lennie. 
A poggyász nem érhet le a földre. 

Amint két hangjelzést 
hall, és a Hold felirat 
megjelenik a kijelzőn, 

visszaengedheti a poggyászt a talajra, 
majd kb. 60 másodpercig leolvasható  
a mért súly.  
Ezután a kijelző kikapcsol.

4.  A mérleg kikapcsolásához nyomja 
meg a  gombot.  
Ha nem használja a mérleget, akkor 
az kb. 60  másodperc után automati
kusan kikapcsol.

5. Takarásként helyezze vissza a 
 csuklószíjat a kijelző fölé, majd 
 rögzítse a tépőzárral.

Mértékegység beállítása

A gyári beállításban a mért súly Kgban 
(kilogramm) kerül kijelzésre.  
Ön azonban beállíthat LBt is (font).

1.  A mérleg bekapcso
lásához nyomja meg  
a  gombot. 

A kijelzőn megjelenik kb. 2 másodpercig 
a 888, majd a 0.0 Kg  válik láthatóvá. 

2.  Ezen a 2 másodpercen 
belül nyomja meg a 
Kg/LB gombot a mér
tékegység megváltoz
tatásához. A kijelzőn  
a 0.0 LB látható.

Számkombináció beállítása/megváltoztatása

Vásárláskor a záron a 000 számkombiná
ció van beállítva. Új számkombináció be
állításához a következőképpen járjon el:

1.  Forgassa el úgy a számkerekeket, 
hogy az előző számkombináció 
 három számjegye pontosan egymás 
mellett legyen.

2.  Fordítsa meg a csatot, és a hátulján 
lévő kis fém kart tolja a nyíl irányába 
az A pozícióból a B pozícióba.

3.  Állítsa be a számkerekekkel az új 
számkombinációt (pl. 234).

4.  A hátul lévő kis fém kart tolja újra  
az A pozícióba.

A csat most már csak az új kombinációval 
nyitható. Szükség esetén a biztonság 
kedvéért jegyezze fel az új számokat.

Csak akkor tolja el a kis fém kart, 
ha meg szeretné változtatni a 

számkombinációt! Először állítsa be az 
eddigi számkombinációt, csak ezután tol
ja el a fém kart az Aból a B pozícióba.

Elem behelyezése / cseréje

   VIGYÁZAT – sérülésveszély 

A lítium elemek helytelen behelyezés 
esetén felrobbanhatnak.  Az elem behe
lyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes 
polaritásra (+/–). Csak azonos típusú 
vagy azonos teljesítményű elemeket 
használjon (lásd "Műszaki adatok"). 

A kiszállításkor az elem már be van 
 helyezve. Húzza ki a szigetelőszalagot.  
Ha a mérleg kijelzőjén a  szimbólum 
látható, akkor az elem kapacitása 10%ra 
csökkent, és hamarosan ki kell cserélni. 
Amikor az Lo látható a kijelzőn, akkor 
 lemerült az elem, és a készülék kikapcsol, 
és nem lehet újra bekapcsolni. Cserélje  
ki az elemet. 

Ha az elemet puszta 
kézzel érinti meg, 
előfordulhat, hogy 

annak érintkezőin szennyeződés rakódik 
le, ami bizonyos körülmények között 
 szigetelő hatású lehet.  Ezért az elemet 
száraz, puha ruhával  fogja meg.

  M Szükség esetén kapcsolja ki a mér
leget a  gombbal.

1. Az elemtartó fedelét fordítsa el egy 
érme segítségével az OPEN irányba, 
majd vegye le a fedelet.

2. Emelje ki a használt elemet (pl. egy 
kis csavarhúzóval vagy egy hegyes 
ceruzával) az elemtartóból.

3. Az új elemet helyezze úgy az elem
tartóba, hogy a kis fém csíptető alatt 
helyezkedjen el. A pozitív pólus + 
nézzen felfelé.

4. Az elemtartó fedelét helyezze úgy  
az elemtartóra, hogy a kis fülek 
a mélyedésekbe kerüljenek, majd 
forgassa el a fedelet egy érme 
 segítségével a CLOSE irányába.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A mérleg valószínűtlen mérési 
 eredményt mutat.

• A bőröndszíjat a poggyász közepén 
rögzítette? A csat a mérleggel 
 hozzásimul a csomaghoz?  
A csuklószíj mérés közben függő
legesen felfelé mutat?

• A poggyász mérés közben leért  
a földre?

• Csak akkor emelje meg a poggyászt, 
ha a kijelzőn a 0.0 Kg vagy LB látha
tó. 

• Végezze el a reset műveletet  
(lásd „Újraindítás működési hiba 
 esetén (reset)”).

• A kijelzőn megjelenik az   
szimbólum. 

• Majdnem lemerült az elem, és 
 hamarosan ki kell cserélni.

• A kijelzőn a Lo felirat látható.

• Az elem teljesen lemerült, és ki kell 
cserélni.

• A kijelzőn megjelenik az Err felirat

• Túl van terhelve a mérleg? Tegye le  
a padlóra a megemelt csomagot,  
kb. 10 másodpercre kapcsolja ki  
a mérleget, majd kapcsolja vissza.

• A kijelzőn a megemelt csomag ellenére 
is továbbra a 0.0 Kg, illetve LB látható. 

• 500 g (1.1 lb) alatti súlyokat a mérleg 
nem tud mérni.

Újraindítás működési hiba esetén  
(reset)

Amennyiben a mérleg téves értéket jelez, 
vissza kell állítani a gyári beállításokat. 
 Ezután a mérlegnek újra pontosan kell 
mérnie.

  M Vegye ki az elemet a mérlegből (lásd 
„Elem behelyezése / cseréje“), várjon 
néhány másodpercet, majd a leírtak 
szerint helyezze vissza az elemet.

A mérleg most ismét üzemkész.

Cikkszám: 610 363

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