
Használati utasítás
Mechanikus Big Dial mérleg
Modell 5210 

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, 
hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja.
A készülék elsõ használatba vétele elõtt figyelmesen olvassa el a 
használati utasítást és õrizze meg késõbbi használatra is! Gondoskodjon 
róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is 
elolvassák!

TECHNIKAI ADATOK:
kapacitás: 160 kg
osztás: 1 kg
méret: 320 x 70 x 430 mm

A MÉRLEG HASZNÁLATA:

FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK:
• A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással 

és gyakorlattal nem rendelkezõ személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított 
vagy a biztonságukért felelõs személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a 
gyerekek ne játszanak a készülékkel.

• A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelõ célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
• A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
• A mérleg törékeny mérõmûszer. Védje a leeséstõl és ütésektõl!
• Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÛNÉSÉVEL JÁR! 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, 
mert azok felsérthetik a készülék felületét.
A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS! Tartsa száraz helyen és direkt napfénytõl 
védve.

Szerviz:
Jelentõsebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

Környezetvédelem:
• A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyûjtõhelyeken.
• A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyûjtõ konténerbe dobja ki.
• A mûanyag zacskókat (PE) tegye a mûanyagok hulladékgyûjtõ konténerébe.

1. Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. A mérési pontosságot befolyásolhatja, ha a mérleget nagyon puha vagy 
szövetszerû felületre helyezi. A maximális pontosság eléréséhez a kemény felület a legideálisabb.
2. Állítsa a számlapot nullára, a mérleg alsó oldalán található nullázó kerék segítségével.
3. Álljon rá a mérlegre, majd szálljon le róla, közben ellenõrizze, hogy a mérleg visszaáll e nullára. Ha szükséges, ismétlje meg a 2. 
pontban leírtakat.
4. Álljon rá a mérõfelületre, mindkét lábával egyenlõen terhelje a mérleget, ne mozogjon, majd olvassa le a mért értéket.
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