
 

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
 

H -  
(volt Bajaki Ferenc utca) 

tel.: +(36- +(36- -  fax: 
+(36-  

 

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A mérleg megfelelő használatához és karbantartásához 
kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat.

Felhasználói útmutató

TESTANALIZÁLÓ  
MÉRLEG



Fő funkció

Használat

Kézikönyv

Érintőgombok

Az adatok növeléséhez vagy a nemek közötti váltáshoz 
nyomja meg a 1 gombot.
Az adatok csökkentéséhez vagy a nemek közötti váltáshoz 
nyomja meg a 2-es gombot.
Nyomja meg a 3-as gombot az adatbevitel megerősítéséhez.
Nyomja meg a 4es gombot az utolsó lépéshez való 
visszatéréshez. Tartsa lenyomva a gombot a beállítások 
módosításához.

Használat előtt helyezze a mérleget lapos, stabil felületre Két indítási üzemmód van.

1. üzemmód Csak testtömegmérés, nincs testösszetétel-elemzés

• Az ACTIVA gomb legalább két gyors megnyomásával energiát 
generál a méréshez. Várjon, amíg meg nem jelenik a „O.O” felirat.

Ne lépjen a mérlegre, amíg a 'O.O 'felirat meg nem jelenik.

2. üzemmód Testtömegmérés és testösszetétel-elemzés

1. lépés: A lábával gyorsan nyomja meg a bekapcsológombot kétszer a bekapcsoláshoz.
Családi felhasználók számának megadása-nyomja meg és tartsa lenyomva a 1 /2 /3 /4 
gombokat a személyes adatok beállításához és a memóriába beviteléhez az első használat előtt.

2. lépés: Nemek közötti választás
Amikor a "FÉRFI” felirat villog
Nyomja meg a J vagy ? gombot a férfi vagy nő kiválasztásához
Nyomja meg a ? gombot a megerősítéséhez

3. lépés: Egységek beállítása: Amikor az egység villog, nyomja meg a J vagy a ? gombot az 
egység módosításához Nyomja meg a 3-as gombot a megerősítéshez

4. lépés: Magasság beállítása:
Amikor a magasság érték villog
Nyomja meg az 1-es vagy a 2-es gombot a magasság módosításához
Nyomja meg a 3-as gombot a megerősítéséhez

4. lépés : Kor beállítása
Amikor a kor érték villog
Nyomja meg a 1 vagy 2 gombot a kor 
módosításához
Nyomja meg a 3-as gombot a 
megerősítéséhez
Nyomja meg hosszan az egyik gombot, ha 
gyorsan szeretné beállítani a paramétert.

5. lépés: Mérés

Amikor a "0 ..." felirat látható balról jobbra, a mérleg elemez
Kérjük, ne lépjen le a mérlegről, amíg a súlya nem zárolódik a képernyőn.

MEGJEGYZÉS

1) Amikor a „0.0” felirat megjelenik, álljon tiszta, száraz, lábakkal a mérlegre zokni és cipő nélkül. Lábának 
egyenletesen kell állniuk az elektródokon. Ne helyezze lábát az elektródokon kívül
2) Második használat esetén a 1 /2/3/4 gombok néhány másodpercig történő megnyomásával kezdheti meg a 
közvetlen mérést.
3) Így nem képes az egységek módosítására, kérjük, az egységeket a 2. üzemmód 2. lépésében módosítsa.

Hiba kijelzése

Túlterhelés jelzése
Ha a mérleg túlterhelt[150kg fölötti 
teher], akkor a kijelzőn az ’ErrI’ 
kijelzés jelenik meg.

Alacsony elemtöltöttség jelzés
Amikor a kijelzőn a „kis elem” ikon látható, néhány 
másodperc múlva automatikusan kikapcsol. Egyszerűen töltse 
be újra az U bekapcsológomb lenyomásával!

Ez azt jelenti, hogy a nem 
megfelelő működés okozta az 
'Err2' zsírszázalékot.



Specifikációk

Figyelem

Karbantartás

Gyakran Ismételt Kérdések

Referenciatáblázat

Nagy precizitású terhelésmérő érzékelőrendszerrel felszerelve 
Max. súly: 150kg/330lb
Min. érték : 8kg/17,6lb
Egységek:KG/LB
Testzsír/Izom/Víz eloszlás: 0,1%
Test csont eloszlás: 0,1 kg
BMI:0,1
Kortartomány testzsírhoz: 10-80 év
Magasságtartomány: 100-220cm/3ft-3in-7ft-3in
Test csont tartomány: 0-15kg

Izomtartomány: 13,0-100,0%
Zsírtartomány: 5-50%
Víztartomány: 35-75%
Magasság egység : cm/ft
Memória: 4 személy
Túlterhelés / alacsony töltöttség
Auto nullázás / Auto kikapcsolás
Áramforrás: Automatikus áramtermelés vezérlés
Elem nélküli technológia

Biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések
• A mérleget szívritmusszabályzóval vagy más orvosi átültetéssel rendelkező személyeknek tilos használni. A testen áthaladó 
impedancia zavarja az orvostechnikai eszközök normál működését.
• Ez a mérleg csak családi használatra való. Nem javasoljuk, hogy orvosi eszközként használja.
• Ne használja nedves vagy csúszós padlón. Ne álljon a mérleg szélére a leesés és a sérülés elkerülése érdekében.
• Javasoljuk, hogy terhes nők, idősek és fogyatékkal élők a mérleget segítséggel használják.

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetések
A kijelzett testzsír-érték a testvíz mennyiségétől függően változhat. A kijelzett testzsírszázalék a következő okokból 
változhat: étrend, alkoholfogyasztás, megerőltető testmozgás, bizonyos vényköteles gyógyszerek vagy vízhajtók, betegség, 
nők menstruációs ciklusa.

• Kérjük, vegye le a zokniját, és lábát tartsa tisztán és szárazon.
• Javasoljuk, hogy a mérleget mezítláb használja. Zokni vagy cipő viselése akadályozza a mérés pontosságát.
• Extrém vízvesztés és diéta negatív hatással lesz az eredményre.
• A megerőltető testmozgás negatív hatással lesz az eredményre.
• Instabil vagy helytelen eredményt okozhat, ha nem érintkezik teljesen a fémlemezzel. Távolítsa el a szennyeződéseket a 
mérlegről, és lépjen a mérlegre az utasítások szerint.
• Használat közben maradjon stabil. A rázkódás pontatlan eredményekhez vezet.
A mérleget a következő csoportok nem használhatják:
1 .10 év alatti vagy 80 év feletti személyek
2. Sportos vagy izmos testtípussal rendelkezők (testépítők).
3. Terhes nők.
• A fenti csoport esetében a testtömeg-elemzés csak referenciaként szolgál.

Kérjük, helyezze a mérleget tiszta és lapos felületre.
01. Kérjük, ne használja a mérleget szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten.
02. Ne lépjen vagy ugorjon a mérlegre, és ne ejtse le! A mérleg egy nagy precizitású elektromos műszer. 
03. Az üveglemez karcolásainak elkerülése érdekében javasolt, hogy a mérés közben ne viseljen lábbelit.
04. A mérleg tisztításakor csak normál kendőt használjon, ne használjon vegyszeres tisztítószert a mérleg károsodásának 
elkerülése érdekében.
05. Ezt a mérleget csak otthoni használatra tervezték, kereskedelmi célra tilos felhasználni. A < Testzsír-arány diagram > csak 
referenciaként szolgál.
06. Kérjük, távolítsa el az elemet a mérlegből, ha nem használja gyakran.

Van valami probléma, ha a ”----" felirat megjelenik a képernyőn?
a. A mérleg automatikusan nulláz, kérjük várjon egy másodpercet, és a "0" felirat megjelenik.
b. Nem található paraméter a mérlegben, kérjük, adjon meg személyes paramétert.

A mérleg csak súlyt mutat, testzsírszázalék nem található.
A testzsír mérésekor a rázkódás zavarja a testzsírszázalék mérését. Kérjük, álljon egyenesen a mérés közben, legyen mezítláb, és 
érintkezzen a mérleg fémlemezével.

A testzsírszázalék a megszokottnál sokkal magasabb.
Kérjük, ellenőrizze a nem, a magasság és a kor személyes paramétereket. Győződjön meg arról, hogy a mérleget mezítláb, tiszta, 
száraz lábbal használja, és lába érintkezik a mérleggel. A vízveszteség, vagy a víztartalomban bekövetkező változás negatívan 
befolyásolja a kijelzett testzsír eredményt.
Mérés közben álljon mozdulatlanul.

Testzsírszázalék (%)

Kor

Kor

Nő

Nő

Férfi

Férfi

Testvíz ( Hidratáció ) százalék ( % )

Sovány(-) Egészséges(O) Túlsúlyos(+) Elhízott(++) Sovány(-) Egészséges(O) Túlsúlyos(+) Elhízott(++)

Alacsony(-) Alacsony(-) Normális 
állapot

Normális 
állapot

Nagyon 
magas(+)

Nagyon 
magas(+)Magas(++) Magas(++)



Izomszázalék Csonttömeg ( kg )

BMI ( testtömegindex ) = súly ( kg ) / ( magasság)2 ( m2)%l

Nő Férfi
Nő Férfi

Súly

Csonttömeg

Izom

Sovány               Normál              Túlsúlyos

ÁRTALMATLANÍTÁS

GARANCIA

FONTOS INFORMÁCIÓK – HU

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

„Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19 / EU irányelv (WEEE) 
végrehajtása", amely a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való csökkentett felhasználására, valamint a hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozik.
A készüléken vagy annak csomagolásán található áthúzott kerekes kuka szimbólum 
azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén a többi hulladéktól elkülönítve kell 
ártalmatlanítani.
A felhasználónak ezért a leselejtezett készülékeket el kell szállítania egy elektromos 
és elektronikus hulladékok gyűjtésére szolgáló megfelelő központba, vagy vissza 
kell szolgáltatnia azokat a kereskedőnek új, azonos számú és azonos típusú 
készülékek vásárlása esetén.
A készülékek későbbi újrafeldolgozás, kezelés vagy környezetbarát ártalmatlanítás 
céljából történő, megfelelően elkülönített gyűjtése hozzájárul a környezet és az 
emberi egészség károsodásának megelőzéséhez, és ösztönzi a berendezést alkotó 
anyagok újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását.
Ha a felhasználó nem megfelelően ártalmatlanítja a készüléket, akkor a hatályos 
jogszabályokkal összhangban közigazgatási bírságot kell kiszabni.

Használati feltételek
A garancia időtartama 24 hónap.
A garancia kizárólag megfelelően kitöltött garanciajegy és a vásárlás dátumát feltüntető nyugta 
benyújtása esetén érvényesíthető.
A garancia a készüléket alkotó olyan alkatrészek cseréjére vagy javítására vonatkozik, amelyek 
gyártási hiba miatt már eredetileg is hibásak voltak.
A garancia lejártát követően a készülék javítása díjfizetés ellenében történik.
A gyártó nem vállal felelősséget az olyan személyi sérülésekért, állatok által elszenvedett sérülésekért 
vagy anyagi károkért, amelyeket a készülék helytelen használata és az útmutatóban szereplő 
utasítások be nem tartása okozott.

Korlátozások
A garancia alapján fennálló összes jog és a felelősségünk érvényét veszti, ha a készüléket:
- arra jogosulatlan személyek helytelenül használják
- helytelenül használják, tárolják vagy szállítják.
A garancia nem terjed ki a külső sérülésekre, vagy bármilyen egyéb esetre, amely nem akadályozza 
meg a szabályos működést.
Ha az anyag kiválasztásával és a termék elkészítésével kapcsolatos minden körültekintés ellenére 
hibát tapasztal, illetve ha információra vagy tanácsra lenne szüksége, akkor forduljon a helyi 
kereskedőhöz!












