
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

PS5008 - Elektromos személyi mérleg, a zsír, a víz, a csont izomzat 

és az alapvető metabolikus ráta %-os kijelzésével 

 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és 
figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.  
 

Az új személyi, elektromos mérleg képes megállapítani az alapvető metabolikus rátát és a test 

felépítését (a zsír, víz és a csont izomzat százalékát), a magasságtól, kortól nemtől függően. 

A test felépítésének pontos ismerete (a zsírmentes tömeg, a zsírtömeg, totál testben lévő víz 

mennyiség és a csont izomzat és az alapvető metabolikus ráta kiszámolásával lehetséges a pontos 

mérése a fölösleges zsírnak és, ugyanabban az időben, az ideális súly megállapításának a táplálkozási 

státusz alapján. 

Ennél fogva, lehetséges a helyes táplálkozás összeegyeztetése a fizikai aktivitással, ami alapvető 

feltétele az életminőség javításának, az egészség megőrzésének, és a betegségek 

megakadályozásának. A készülék fel van szerelve egy memória funkcióval, ami 10 személyre 

elegendő. 

Kapacitás: 150 kg/330 lb / 24 st - Felosztás: 100 g / 0.2 lb / 1 lb 

Figyelem! 

- A test zsír és víz százaléka, valamint a csont izomzat és az alap metabolikus ráta értéke csupán jelzés 

értékű. További információkért forduljon orvoshoz vagy dietetikushoz. 

- Az ön-mérés ellenőrzést jelent, nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. Szokatlan 

eredmények esetén mindig kérje orvos tanácsát. Semmilyen körülmények között ne módosítson az 

orvos által felírt gyógyszerek dózisán. 

 

Testfelépítés 

Fontos, hogy az egyén ismerje a test felépítését annak érdekében, hogy meg tudja állapítani az 

egészségi állapotát. Valójában elég tudni a test súlyt, de szükséges megállapítani annak minőségét, 

ami azt jelenti, hogy az emberi testet két nagyobb összetevőre kell bontani: 

- zsírmentes test tömeg: csontok, izmok, belső részek, víz, szervek, vér, 

- zsír test tömeg: zsír sejtek. 

Ugyanoylan súly alatt, ez a két tömeg különböző értékeket mutathat. Elektródákat helyezve a 

talapzatra a mérleg gyenge alacsony intenzitású elektromos jeleket küld, ami áthalad a test tömegén. 

Az elektromos jel különböző módkon regál, attól függően, hogy milyen tömegen halad át: a 

zsírmentes test tömeg gyenge ellenállást fejt ki, míg a zsír test tömeg nagyobb ellenállást. 

Ez a test ellenállás, amit bioelektromos impedanciának hívnak, változhat nemtől, kortól és 

magasságtól függően. 

Az egészséges súly helyes szabályozásának érdekében, a súly mellett, fontos összehasonlítani a 

mérleg által kiszámolt zsír százalékos arányát azokkal a paraméterekkel, amik a táblázatban 

szerepelnek, és megállapítani a víz, csont izomzat és alap metabolikus ráta százalékos arányát az 

alábbi információkat felhasználva. 



Ha a százalékos arány a normál értékeken kívül esik, ajánlott orvoshoz fordulni. Érdemes feljegyezni 

ezeket az értékeket egy bizonyos időre, hogy jobban értelmezni tudja azokat. 

Annak érdekében, hogy megfelelő összehasonlítást kapjon, mindig ugyanabban a napszakban és 

ugyanolyan körülmények között kell megmérnie a súlyát. A legjobb idő a súlymérésre a reggel, 

étkezés előtt, ruha nélkül. Felkelés után várjon 15 percet, hogy a testében lévő víz el tudjon oszlani.  

Test zsírtömeg százalék 

A következő táblázatban szereplő zsír százalék a totál zsírt jeleníti meg, amit az alapvető( vagy 

elsődleges) zsír és a tartalék (vagy elraktározott) zsír összeadásával számolnak ki. 

Az elsődleges zsírra szükség van, mivel szükséges a metabolizmushoz. Ennek a zsírnak a százaléka 

különböző lehet a két nem között: körülbelül 4% férfiaknál és körülbelül 12% nőknél (a százalék a 

totál testsúly alapján van kiszámolva). A tartalék zsír, ami elméletileg fölösleges, minimális 

mennyiségben szükséges az egészséges állapothoz, különösenen azoknak, akik fizikai munkát 

végeznek. 

Még ebben az esetben is a zsír százaléka különböző a nemek között: 12% a férfiaknál, 15% nőknél (a 

százalék a totál testsúly alapján van kiszámolva). 

Ennél fogva, a normál zsírtömeg százalék a testtömeg alapján körülbelül 16% férfiaknél és 27% 

nőknél. 

Ezek a százalékok különbözni fognak a személy korától függően, ahogyan a lenti tábla mutatja. 

Testzsír táblázat 

  Kor Sovány Normál Túlsúlyos Elhízott 

Nő 

10-39 14-19% 19.1-29% 29.1-34% > 34.1% 

40-55 15-20% 20.1-30% 30.1-35% >35.1% 

56-80 16-21% 21.1-31% 31.1-36% >36.1% 

Férfi 

10-39 11-19% 19.1-24% 24.1-29% >29.1% 

40-55 12-20% 20.1-25% 25.1-30% >30.1% 

56-80 13-21% 21.1-26% 26.1-31% >31.1% 

 

A csont izomzat %-a 

Az izmok a csontok mozgaói és azzal az energiával, amit az összehúzódások során ad le, tesz képessé 

minket a mozgásra, a fej, a test és az alsó/felső combok mozgatására és annak szabályozására. 

Három különböző fajta izomszövet van: sima, harántcsíkol csont izom és harántcsíkolt szívizom. 

A harántcsíkolt szívizom a szívben található. Ez az egyetlen olyan harántcsíkolt izomrostokból álló 

szerv, ami akaratunktól függetlenül összehúzódik. A sima izom sima izomrostokból áll, amik csak az 

emésztő szervekben, a légzőszervekben és a genitáliákban, a vénás és artériás vérerek falában 

találhatóak. 

A sima izomszövetet nem lehet akartlagosan szabályozni. A harántcsíkolt csont izomszövetet 

akaratlagosnak nevezik, mivel akaratunk szerint húzódik össze, alkotják a vázizmokat és arcizmokat 

az emberekben. A harántcsíkolt akaratlagos izmok feladata, hogy mozgassák a csontokat, lehetővé 

téve a számunkra, hogy mozogjunk és kommunikáljunk a környezetünkkel. 

Ez a mérleg megállapítja a vázizmok %-os arányát a testben. 

Átlagosan a testtömeg 40%-át a vázizomok teszik ki. Általában a  százalékos arány növekedhet 

sportolókban nagyon sokkáig tartó fizikai aktivitás esetén. Mértékletes, napi fizikai aktivitás esetén 

a % hajlamos növekedni, de csak lassan. (A különbséget pár hónap után észre lehet venni.) 



A fizikai gyakorlatok segítségével a folyadékháztartáés működése is javítható. 

Az izomzat százalékos aránya az öregedés előrehaladtával elkezd csökkenni (40 után). 

Víz százalékos aránya 

A víz a legfontosabb alkotó eleme a zsírmentes testtömegnek; a víz százalékos aránya a zsír 

testtömeghez 73%. 

A zsírmentes testtömeget úgy kapjuk meg, hogy kivonjuk a zsír testtömeget az össz súlyból (például 

egy 25 éves férfinek a zsír testtömege 17%, a zsírmentes testtömeg egyenlő 83%). 

Körülbelül a testsúly 60%-át víz teszi ki: ennél fogva minden élőlény legalapvető alkotóeleme és 

szükséges az életben maradáshoz. 

A nőknél a víz százalékos aránya (normál esetben több zsírszövetük van, mint a férfiaknak) körülbelül 

55-58%-os, míg a férfiaknál 60-62%-os. 

A víz százalékos aránya nagyobb gyermekkorban (születéskor 70% és 77% között van), és korral 

csökken (idős embereknél a százalékos arány 45% és 55%), illetve a zsírtartalékok növekedésével. 

Az elhízott emberek szervezetében a víz százalék alacsonyabb, mint a sovány emberekben. 

Hivatkozzon erre az adatra, hogy összehasonlítsa a kapott százalékokat. 

A víz sok biológiai funkciót tölt be: 

- elősegíti az emésztő folyamatokat; 

- a szervezet számára fontos anyagok oldószere; 

- eltávolítja a metabolikus hulladékot; 

- elszállítja az oxigént, a tápanyagokat, az enzimeket, hormonokat és a glükózt a sejtekhez; 

- ásványi sók forrása; 

- a test hőmérsékletet szabályozza. 

Az emberi szervezet minden nap adott  mennyiségű vizet választ ki, amit rendszeresen pótolni kell. A 

test tömeg körülbelül 10%-val egyenértékű vízveszteség kockázatot jelenthet az egészségi állapotra. 

A testsúly változások előfordulhatnak rövid (órák), közepes (napok) vagy hosszú (hetek) 

periódusokban. 

A kisebb súly változás, ami néhány óra leforgása alatt megtörténhet, teljesen normális és a víz 

visszatartásnak köszönhető, mivel a sejten kívüli víz (ami szöveti folyadékokat, plazmát, nyirok és 

transzcelluláris folyadékot foglal magába) az egyetlen olyan alkotóelem, ami ilyen gyors 

változásoknak ki van téve. 

Amikor a súly csökkenés néhány napon belül fordul elő, nagyon valószínű, hogy az hatással van a 

totál víz mennyiségre (aminek eloszlás körülbelül a következő: 60% sejten belüli  - intercelluláris víz 

és 40% sejten kívüli  - extracelluláris víz) és ennélfogva hatással lehet a zsírmentes testtömegre. 

Következtetésképpen a zsír testtömeg olyan változásoknak van kitéve, amik heteken belül nyomon 

követhetőek. 

Ezért annak érdekében, hogy meg lehessen becsülni az egyén testfelépítésének fejlődését szükséges 

figyelembe venni, hogy: 

- a súly csökkenés önmagában, változatlan vagy megnövekedett test zsír százalékkal párosulva azt 

mutatja, hogy a test egyszerűen csak vízet veszített (például egy edzés, szauna vagy egy olyan diéta 

után, ami gyors súlyvesztésre lett megállapítva.) 

- a súly gyarapodás csökkenő vagy változatlan test zsír százalékkal társulva az értékes izom tömeg 

fejlődését mutatja. 

- amikor a súly és a test zsír ugyanabban az időben csökken azt jelenti, hogy a diéta hatékony és hogy 

vesztünk tömegünkből. 



- amikor a zsír magas százalékon áll vagy csökkent az izom tömeg, a test víz százaléka is mindig 

alacsony. 

Figyelmeztetés! 

Amikor diétát tart, a test zsír testtömegében kell várni a csökkenést nem az izomtömegben. 

Alapvető metabolikus ráta 

Az alap metabolikus ráta (BMR) a test túléléshez szükséges minimum kalória mennyisége, pl. az 

alapvető biológiai folyamatokhoz, mint a vérkeringés, légzés, emésztés, a test hőmérséklet 

megtartása. 

Az alap metabolikus ráta egy olyan személyen van kiszámolva, aki mentálisan és fizikálisan pihen 

hanyatt fekve, 12 órája nem evett, legalább 8 óra alvás után és egy változatlan szobahőmérsékletű 

helységben van, ami kb. 20°C. 

Az alap metabolikus ráta a felnőtteknél körülbelül 1200 és 1800 kcal között van. 

A BMR-t számos tényező befolyásolja: 

- kor: magasabb fiatalkorban, a kor előrehaladtával az izomszövet csökken és következésképpen a 

BMR is. 

- nem: a BMR nagyobb férfiakban a tesztoszteronnak és a nagyobb izomtömegnek köszönhetően. 

- magasság: a BMR nagyobb a magas és vékony emberekben. 

- test felépítés: Az izomtömeg növekedése együttjár a BMR növekedésével; a zsírtömeg növekedése 

együttjár a BMR csökkenésével. 

- láz/stressz: a BMR stressz vagy láz esetén  növekszik. 

- táplálkozási állapot: a koplalás, szegény táplálkozás vagy alultápláltság csökkenti a BMR-t, míg a 

magas protein étrend növeli a BMR-t. 

- klíma: a nagyon magas vagy nagyon alacsony környezeti hőmérsékleten a BMR növekszik. 

- thyroxin: a thyroxin egy hormon, amit a pajzsmirigy termel. Ennek a hormonnak a feladata, többek 

között, hogy beállítsa a metabolizmus intenzitását. Minél több thyroxin termelődik, annál nagyobb a 

BMR. 

Ezt az információt figyelembe véve az alap metabolikus ráta segítségével lehet ellenőrizni a testnek 

szükséges kalóriák számát a fizikai állapotnak és az életformának megfelelően. 

Minél nagyobb az izomtömeg vagy a fizikai aktivitás, annál több kalóriára van szükség: alapvető 

fontosságú tudni ilyen információkat, hogy optimizálni lehessen az étrendet vagy a fizikai aktivitást. 

Példák a testfelépítésre: 

Személy 1 

Beviteli adatok: nő, 168 cm magas, 41 éves 

A mérleg általá számított adat: Súly 61.1 kilo, Testzsír 23.8%, Testvíz 55.5 %, Alap metabolikus ráta 

1232 kcal, Izom 33,4% 

A testfelépítés elemzése: A táblázat szerint a testfelépítés normális. Elemezzük ki részletesen. 

A zsírmentes testtömeg százaléka 76.2 % (100% - 23.8) 

A víz százaléka 55.5% (76.2% x 73%) 

A test zsír a következőkből tevődik össze: 

- alapvető zsír => 61.7 kilo x 12% = 7.33 kilo 

- tartalék zsír => 61.1 kilo x 15% = 9.16 kilo 

A totál test zsír (alapvető + tartalék zsír) úgy tevődik össze, hogy 7.33 kilo + 9.16 kilo = 16.49 kilo, ami 

a totál testsúly (61.1 kilo) 27%-val egyenlő (az ideális zsír százalék a 1. személynek). A különség a 



23.8% ( zsír testtömeg tényleges százaléka) és a 27% (zsír testtömeg ideális százaléka) -3.2%, ami a 

totál testsúlyhoz,  a 61.1 kilohoz viszonyítva 1.95 kiloval egyenlő.  

1.95 kilo az, amit a 1. személynek fel kellene szednie az ideális zsírtömeg eléréséhez. 

A víz százalék egyenlő 55.5%-kal, ami az átlagos érték nőknél. 

A vázizmok százaléka (33.4%) alacsonyabb az tálagosnál köszönhetően a kevés fizikai aktivitásnak. Az 

alap metabolikus ráta 1232 kcal, amire hatással van a nem, a súly és a magasság (nő, normááls 

testfelépítés: ennélfogva a BMR 1200 kcal körülbelül). 

Tippek a használathoz 

 

- Helyezze a mérleget egy egyenletes, kemény felületre. Puha, egyenetlen padló (pl. rongyszőnyeg, 

szőnyeg, linoleum) azt okozhatja, hogy  a mérleg nem megfelelő eredményeket fog adni az Ön 

súlyáról. 

- Lépjen a mérlegre, úgy hogy a lábai párhuzamosan legyenek és a súly egyenletesen oszoljon el (lásd 

az illusztrációkon). 

Álljon nyugodtan, amíg a mérleg a mérést végzi. 

- Fontos, hogy a méréskor a lába mezítlen, és száraz legyen, és az elektródákra tökéletesen legyen 

helyezve. 

Továbbá, a mérleg megfelelő működésének érdekében ne érjen a lábához. 

- A mérleg semmilyen veszélyt nem jelent, mivel cserélhető 1x3V lítium elemekkel működik. 

Mindazonáltal az olyan emberek kerüljék a készülék használatát, akik: 

- pace-makert használnak vagy más elektromos, orvosi eszközt 

- lázuk van 

- 10 év alatti gyermekek 

- terhes nők 

- dialízisre járnak, ödémás a lábuk, akiknek dimorfizmusuk van vagy  csontritkulásban szenvednek. 

- akik szív és érrendszeri gyógykezelésen vannak. 

- Mindig ugyanazon a mérlegen mérje meg magát mindig ugyanabban a napszakban, lehetőleg ruha 

nélkül és reggeli előtt. Hogy a legjobb eredményt kapja a mérlegtől, mérje meg magát kétszer, és ha 

a két súly különbözik egymástól, a súlya a két érték között van. 

Várjon körülbelül 15 percet felkelés után, hogy a víz el tudjon oszlani a testében. 

A mérleg felszíne csúszós lehet, ha nedves. 

Ha valamilyen hiba merül fel az alap metabolikus ráta, a zsír, víz vagy a vázizmok százalékának 

elemzése közben a mérleg automatikusan kikapcsol. 

Figyelem! A test zsír, víz és vázizom százalék, illetve az alap metabolikus ráta mérésének funkcióját 

csak 18 és 80 év közötti emberek használhatják, akiknek magassága 100 és 220 cm között van. 

- A mérleg által mért adatok pontosságára a következők lehetnek hatással: 

a, magas alkohol szint 
b, magas koffein vagy drog szint 
c, intenzív sport tevékenység 
d, betegség alatt 
e, terhesség alatt 
f, nehéz ételek fogyasztása 
g, dehidratációs porblémák felmerülésekor 
h, az Ön személyes adatai (magasság, kor, nem) nem lettek megfelelően rögzítve 
i, ha a lába nedves vagy koszos 



j, ha a láb fel van dagadva 
 

Figyelem! 

A test zsír és víz, valamint vázizom százaléka és az alap metabolikus ráta értéke csupán jelzés értékű. 

További információkért forduljon orvoshoz vagy dietetikushoz. 

HASZNÁLAT 
 
a. Az elem behelyezése 
Ez a mérleg egy 3V-os cserélhető lítium elemmel működik. 
Amikor az elem alacsony töltöttségi fokon áll, a kijelzőn a "Lo" vagy az elem szimbóluma jelenik meg. 
Távolítsa el az elemet, ha a mérleget huzamosabb ideig nem használja. Távolítsa el a lemerült elemet 
elcsúsztatva az elemtartó rekesz fedelét a nyíllal jelzett irányba. 
Távolítsa el az elemet és vigye azt a megfelelő, speciális hulladék gyűjtőhelyre az újrahasznosítás 
végett. 
További információkért a lemerült elemek hulladékba helyezésének módjáról kérjük forduljon az 
áruházhoz, ahol a készüléket vette, vagy a helyi önkormányzathoz, vagy a helyi hulladék kezelő 
szervezethez. 
Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éven aluli gyermek nem távolíthatja el az elemeket. 
 
b. Mértékegység gomb 
A mérlegen válassza ki azt a mértékegységet, amiben szeretné megkapni a mréés eredményét (kg 
vagy lb) a mérleg alján található gombot használva. 
 
c. Egyszerű mérleg funkció 
1, A kikapcsolt állapotban lévő mérlegre lépjen fel párhuzamosan tartva a lábait és a súlyát 
egyenletesen oszlatva el. Figyelem: A készülék bekapcsol, miután rálépett. Várjon anélkül, hogy 
megmozdulna, amíg a mérleg a mérést végzi. 
Ne támaszkodjon semmire a mérés közben, hogy ne módosítsa a kapott eredményeket. 
2, Szálljon le a mérlegről. A kijelzőn megjelenik a súlya néhány másodpercre, majd a mérleg 
automatikusan kikapcsol. 
 
d. A személyes adatok bevitele 
Ez a mérleg 10 különböző személy adatait tudja tárolni.  
1, A kikapcsolt állapotban lévő mérlegen nyomja meg a "SET" gombot (ami az üveg platform alatt 
található a "SET" szöveg mellett) 
2, A kijelzőn a "P-01" üzenet villog, a "01" személy jelezve: Ha meg akarja változtatni a memória 

területet (1-től 10-ig vannak memóriák), nyomja meg a “▲”vagy “▼” gombot (az üveg 

platform alatt találhat a “▲" vagy “▼”  szimbólumok mellett). Amikor a memória területet 
kiválasztotta, erősítse meg megnyomva a "SET" gombot. 

3, Most a kijelző egyférfi és egy nő ábráját mutatja. Használja a “▲”vagy “▼” gombot, hogy 
kiválassza és erősítse meg a "SET" gomb megnyomásával. 

4, Majd vigye be a magasságát (100 cm-től 220 cm-ig) a “▲”vagy “▼” gombot használva, hogy 
növelje vagy csökkentse az értéket. A kijelzőn megjelenik az érték centiméterben. Nyomja meg a 
"SET" gombot, hogy megerősítse. 

5, Használja ismételten a “▲”vagy “▼” gombot, hogy bevigye a "Kor" adatait (10-évestől 80-ig) 
és erősítse meg azt megnyomva a "SET" gombot. 
6, Most a mérleg minden adatát eltárolta: a kijelző a "0.0" értéket mutatja. 
Lépjen a mérlegre figyelve, hogy a mezítlen lába megfelelően a két elektródára legyen helyezve. A 



kijelzőn a következő adatok jelennek meg kétszer ebben a sorrendben: 
- a súlya 
- a testben jelenlévő zsír százaléka (FAT) 
- a testben lévő víz százaléka (BW) 
- a testbe lévő vázizmok százaléka (MUS) 
- az alap metabolikus ráta (KCAL) 
 
Hasonlítsa a kapott zsír százalékot (FAT) a "Testzsír táblázattal": ha az értékek nem tartoznak a 
normál értékek közé, forduljon orvoshoz. 
Továbbá értékelje ki a víz százalékát (BW) a "Víz százaléka" részben leírtak szerint, a vázizom 
százalékát (MUS) a "vázizmok %-a" részben leírtak szerint és az alap metabolikus rátát (KCAL) az "alap 
metabolikus ráta" részben leírtak szerint. Ha az adat nincs az átlagos határértékeken belül, forduljon 
orvoshoz. 
7, A mérleg automatikusan kikapcsol miután minden adat megjelenik a második alkalommal is. 
A bevitt adatok módosítása érdekében, hívja elő a kapcsolódó memória területet és ismételje meg az 
egész folymatot. 
Egy másik személy adatainak bevitalének érdekében, válasszon ki egy szabad memória területet és 
ismételje meg az egész folyamatot a fent leírtaknak megfelelően. 
Figyelem: Miközben a személyes adatok bevitelét végzi, a mérleg automatikusan kikapcsol, ha 15 
másodpercen belül egyetlen gomb sincs lenyomva. 
 
e. A súly,a  test zsír, víz, vázizom százalékának és az alap metabolikus ráta értékének kiszámolása 

1, A kikapcsolt állapotban lévő mérlegen nyomja meg a "SET" gombot, majd nyomja meg a “▲” 

vagy “▼” gombot, hogy kiválassza a kívánt memória területet. 
Az előzőleg bevitt adatok megjelennek a kijelzőn, majd a "0.0kg" jelzés. 
2, Lépjen fel a mérlegre és várjon, hogy a kijelző megjelenítse az adatait. 
Figyelem! 
Ha a kijelzőn nem jelenik meg a "0.0", nem lehetséges a súly mérése és a testfelépítés kiszámolása. 
Ha a kijelzőn a "Err2" jelenik meg, az azt jelenti, hogy hiba merült fel a mérés közben. 
Ismételje meg a folyamatot még egyszer. Túlterhelés esetén a kijelzőn az "Err" jelenik meg. Ebben az 
esetben távolítsa el azonnal a sőlyt a mérlegről annak érdekében, hogy a készülék nem sérüljön meg. 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Kapacitás: 15 kg / 330 lb / 24 st 
Felosztás: 100 g / 0.2 lb 
10 személyre memória 
Egy 3V lítium elem CR2032 
LCD kijelző 
Pontosság: +/- 1 % + 1 egység 
Munkakörnyezet: +10°C + 40°C; 85% páratartalom 
Tárolási környezet: +10°C +50°C; 85% páratartalom 
 

KARBANTARTÁS 

 

- Bánjon a mérleggel óvatosan, mivel az egy precíziós készülék. Ennélfogva ne tegye ki extrém 

hőmérsékletnek, nedvességnek, ütéseknek, pornak és közvetlen napfénynek. 

Ne ejtse le a mérleget vagy üssön rá. 

- Tartsa a mérleget távol hőforrástól. 

- Ne ugorjon a mérlegre. 



- Csak puha száraz ruhával tisztítsa a mérleget. 

- Soha ne használjon tisztítószert vagy súrolószert a mérleg tisztításához. 

Vigyázzon, hogy ne jusson folyadék a mérleg belsejébe, mivel az nem vízálló. 

Ne hagyja a mérleget nedves környezetben, 85% feletti páratartalomban, vízzel vagy más folyadékkal 

kapcsolatba nem kerüljön a mérleg, mivel korróziót okozhat és veszélyezteti a mérleg működését. 

Hulladék elhelyezés 

(DIR. 2002/96/EC - WEEE) 

 

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén 

a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A 

szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése 

érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az 

újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. 

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek 

tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi 

szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. 

Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK 

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra 

bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 


