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Kezelési útmutató a dyras DSFC-780 típusú ultravékony digitális konyhai mérleghez

MEGJEGYZÉS
Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, 
hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely kételye esetén - újra elővehesse 
és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes 
szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása 
miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó felelősséget
nem vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy kérjük, csak 
autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be 
kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át! 

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt, 
hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett esetekben is tegyen meg minden, az adott 
helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak 
legyenek.

• A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű) felhasználás 
nem megengedett.

• Ez az elektronikus konyhai mérleg kizárólag háztartási célra készült. Ipari, üzemi felhasználása 
nem megengedett. Hiteles mérésre nem használható, továbbá kereskedelmi mérések 
elvégzésére nem alkalmas.

•  Soha ne használja a készüléket a szabadban.

•  A készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos! Ha a készülék belsejébe nedvesség kerül, 
az meghibásodást okozhat, ezért ne használja fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol a levegő 
páratartalma magas.

•  Az elektronikus konyhai mérleg törékeny részekkel rendelkező, igen érzékeny készülék, emiatt kérjük, ne 
engedje, hogy gyermeke játék céljára használja, illetve biztosítson felügyeletet.

• Óvja a konyhai mérleget a hőhatásoktól! Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek. Ne tegye hő 
fejlesztő berendezések, például fűtőtest, hősugárzó, sütő közelébe. Ha ezt nem tartja be, akkor a készülék 
külső burkolata deformálódhat, megsérülhet, illetve elektronikája emiatt károsodhat.
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• A mérleg használatát mindig sima, vízszintes, kemény burkolatú asztalon vagy munkalapon végezze! Soha 
ne használja a készüléket ferdén álló, vagy instabil felületre helyezve – ez pontatlanságot okozhat a mérési 
folyamatban, illetve a mérleg leeshet, lecsúszhat ilyen esetben. Ne alkalmazza ott sem a konyhai mérleget, 
ahol nem áll rendelkezésre a munkavégzéshez a szükséges hely, mivel az is a termék véletlen lerántását, 
leverését eredményezheti.

•  Soha ne terhelje túl a mérleget! A készülék maximum 5 kg-ig tud tömeget mérni. A 5 kg-nál nagyobb 
tömeget a mérleg nem képes megmérni, illetve az eredményt nem tudja megjeleníteni – a terméket a 
túlterhelés véglegesen károsíthatja, emiatt előzetesen becsülje meg a mérni kívánt tömeget. A készülék 
túlterheléséből eredő károsodásaira a gyártó felelősséget nem vállal!

•  Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy 
ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan 
személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért 
is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a 
készülékkel. 14 éves kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem!

•  Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.

•  Lemerült elemet ne hagyjon a készülékben állni, azt mindig vegye ki a készülékből.

•  Amennyiben bekapcsolás után semmi sem jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizze azt, hogy az elem megfelelően 
van-e betéve, illetve azt, hogy megfelelően érintkezik-e az elemtartó érintkezőihez.

•  A konyhai mérleg üveg mérőfelülete igen törékeny, emiatt azt mindig fokozottan óvja az ütésektől.

•  A mérleg kezelőgombjait mindig gyengéden, a kezével érintse meg.

•  A gyártó felelősséget nem vállal a készülék alkatrészeinek törésére, illetve olyan károsodásra, amely 
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, hozzá nem értő tisztítás, az elemből kifolyt vegyszer, helytelenül végzett 
elemcsere, vagy a kezelési útmutatóban szereplő egyéb előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett.

•  Vigyázzon, hogy a mérlegre semmi se eshessen rá, és ne kerülhessen a burkolat nyílásaiba, réseibe semmiféle 
idegen tárgy!

•  A konyhai mérlegen soha ne tároljon, és ne tegyen rá semmit – mérőfelületét kizárólag csak rendeltetésének 
megfelelően, a konyhai (háztartási) mérések elvégzése során terhelje.

•  A konyhai mérleget mindig úgy helyezze el, hogy ne legyen útban – a körültekintő elhelyezéssel és a 
méréshez szükséges megfelelő hely biztosításával elkerülheti a termék véletlen lelökését, leverését az 
asztalról. Ha végzett a használattal, mindig tegye el a biztonság érdekében tárolóhelyére.

•  Figyelem! A készüléket nem szabad házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni. 
Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Ha a készülék 
bármilyen okból meghibásodik, akkor kizárólag autorizált szakszervizzel javíttassa. Szakszerűtlen javítási 
kísérletre, vagy nem felhatalmazott személy által végzett bármilyen beavatkozásra a gyártó felelősséget  
nem vállal.
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Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem 
helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket 
– élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére 
szakosodott újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő 
udvarokban. Kérjük, hogy a telepcsere során eltávolított, lemerült elemeket se helyezze soha a 
háztartási hulladék közé, hanem adja le egy e célra kijelölt visszagyűjtő helyen, mivel a lemerült 
elem veszélyes hulladék, mely a környezetet szennyezi, ha nem kerül környezetbarát módon 
visszagyűjtésre, megsemmisítésre.

Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy 
feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is!

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK
1.  Üveg mérőfelület
2.  Ki-be kapcsoló/tárázó gomb (ON/OFF-TARE)
3.  Mértékegység választó gomb (UNIT)
4.  LCD-kijelző
5.  Elemtartó

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA
A konyhai mérleg tápellátásáról egy darab CR-2032 formátumú, 3 V-os elem gondoskodik.

Megjegyzés

•  A készülék kizárólag elemről táplálható; sem hálózati csatlakozásra, sem tápadapter használatára nincs 
lehetőség, illetve nem használható akkumulátor sem annak tápellátására.

•  Kizárólag olyan típusú elemet használjon, amit a kezelési útmutató előír – ettől eltérő (más méretű és 
alakú) elem behelyezésére nincs mód, illetőleg eltérő egyenfeszültséget szolgáltató elemmel a készülék 
működésképtelenné válik, esetleg véglegesen károsodik.

Elemcsere

•  Az elemek cseréje akkor válik szükségessé, amikor a kijelzőn az erre figyelmeztető jelzés jelenik meg.

•  Az elemcserét az alábbi módon végezze.

•  Vegye le az elemtartó fedelét.

•  Emelje ki a lemerült elemet, majd helyezze be az újat, a jelölt polaritásnak megfelelően. Kérjük, az 
elemcserét körültekintően végezze, mivel a helytelenül végzett elemcseréből bekövetkező meghibásodásra a 
készülékre vállalt szavatosság nem terjed ki.
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• Helyezze vissza a fedelet az elemtartóra.

• A készülékből kivett elemeket semmiképpen ne dobja a szemétbe, mert ezzel a környezetet 
veszélyezteti! K eressen erre a célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténert, vagy 
gyűjtőállomást és a használt elemet oda dobja be, illetve ott adja le!

•  Az elemeket soha ne dobja tűzbe, mert felrobbanhatnak.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Használatba vételt megelőző teendők

•  Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden csomagolóeszközt.

•  Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket és ezáltal győződjön meg annak épségéről, sértetlenségéről. Csak 
tökéletes épségű, sérülésmentes készüléket szabad használatba venni.

•  Új készülék esetén az elemfedelet leemelve távolítsa el a biztonsági fóliát (ha van) vagy helyezzen új elemet 
a készülékbe az elemcserénél leírtak szerint.

A konyhai mérleg használata, üzemmódjai

•  A készülék a mérőtányérra felhelyezett tárgyak tömegét – maximum 5 kg-ig (angolszász mértékegységben 
mérve 11 fontig) összesen négy mértékegységben képes kijelezni az LCD-kijelzőn:

  • grammban (g)  • kilogrammban (kg)
  • unciában (oz)  • fontban (lb)

•  A kívánt mértékegység a mértékegység választó gombbal (UNIT) állítható be.

•  Tegye a konyhai mérleget arra a vízszintesen álló és egyenletes felületű asztalra, vagy konyhai munkalapra, 
ahol használni kívánja. 
Kérjük, ne hagyjon a készülék alatt semmit, ami miatt a mérleg támasztólábai egyenetlenül állhatnak, 
billeghetnek, vagy a mérleg alsó burkolata felfeküdhet (pl. asztalterítő), mivel az befolyásolja a mérés 
pontosságát. Mindig biztosítson a mérleg burkolata körül oldalirányban annyi helyet, hogy ha tárázással 
végzi a mérést és emiatt egy külön mérőedényt kell használnia, úgy az edény sehol ne érhessen hozzá sem 
falfelülethez, sem bútorhoz vagy más tárgyhoz, mivel az a mérési eredményt meghamisítaná.

•  Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb megérintésével. Ekkor a készülék egy gyors öntesztet hajt végre 
és a kijelzőn megjelenik valamennyi szimbólum.

•  Az önteszt után helyezze a mérni kívánt tárgyat az üveg mérőfelületre úgy, hogy a tárgy kizárólag a mérleg 
mérőfelületén nyugodjon és bútorhoz, falfelülethez vagy bármi máshoz ne érhessen hozzá, mivel ez a 
mérést meghamisítaná. A mérés eredménye ekkor az LCD-kijelzőről olvasható le a korábban beállított 
mértékegységnek megfelelően.
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A készülék használatakor tartsa feltétlenül szem előtt, hogy a konyhai mérleg kis tömegek pontos 
mérésére készült, így mindig ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl, emiatt a mérés elvégzése előtt 
igyekezzen a tárgy tömegét megbecsülni, hogy az ne okozzon túlterhelést, illetve nagyobb tömeg 
mérése esetén igyekezzen sorozatmérést végezni, ha a tömeg megbontható kisebb egységekre.  
A konyhai mérleg egyszerre 5 kg tömeg mérésére alkalmas. Az ennél nagyobb tömeggel való 
terhelés a készüléket jóvátehetetlenül károsíthatja és szakszerűtlen kezelésnek minősül.

•  A mérendő tömeget mindig a mérleg közepére helyezze. Ne terhelje a mérleget 
aszimmetrikusan.

•  Amennyiben a mérleg LCD-kijelzőjén „O-ld” vagy “H” hibaüzenet felirat jelenik meg, ez azt 
mutatja, hogy a készülékkel túlságosan nagy tömeget kívántak megmérni, melynek hatására 
túlterhelődött – ilyenkor haladéktalanul tehermentesíteni kell az üveg mérőfelületet.

•  Amennyiben a mérni kívánt tömeg (tárgy) olyan, hogy nem helyezhető fel jellegénél fogva az üveg 
mérőfelületre közvetlenül, úgy alkalmazzon egy minél könnyebb, megfelelő méretű tálat. Ennek 
alkalmazásával lehetőség nyílik folyadékok mérésére is. A mérőfelületre helyezendő segédeszköz használata 
esetén figyelembe kell természetesen venni annak saját tömegét is. Nem szükséges a tálat külön lemérni, 
és ezt utólag levonni a tömegmérés eredményéből, mivel a készülék alkalmas tárázással való mérésre is. 
Tárázásos mérés esetén várja meg az automatikus nullázást, helyezze fel az üveg mérőfelületre a tálat és 
várja meg, míg ennek tömegét a kijelző megjeleníti. Ezt követően érintse meg röviden az “ON/OFF-TARE” 
nyomógombot – ekkor kis idő múlva a készülék törli a korábbi kijelzést, és automatikusan ismét nullázza 
magát, tehát nem veszi figyelembe a további mérés során a tál tömegét és így a behelyezett tárgy vagy 
betöltött folyadék tömege közvetlenül leolvasható.

Fontos! 
A tárázásos mérésnél fontos betartani, hogy a teljes mérőtányérra helyezett tömeg nem 
haladhatja meg az 5 kg-os maximális terhelhetőséget.

•  A készülékkel mérhet tömeget úgy is, hogy úgymond null indikátorként alkalmazza, mivel az LCD-kijelző 
alkalmas negatív terhelés megjelenítésére is. Tehát amennyiben egy sorozatmérés keretében, pl. azonos 
tömegeket kíván mérni, illetve egy etalon tömegtől való eltérést (többletet, vagy tömeghiányt) kíván 
indikálni, úgy a tárázásos méréssel ez is megoldható. Ilyenkor egy etalon tömeg lemérését követően 
kell a tárázást elvégezni, majd annak eltávolítását követően lehet a sorozatmérést ehhez a legelső mért 
eredményhez hasonlítani.

•  A mérés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol vagy az “ON/OFF-TARE” gombot hosszabb ideig 
megérintve kikapcsolható.
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A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Figyelem! 
Soha ne merítse a mérleget vízbe, és ne tartsa vízsugár alá!

• A konyhai mérleg külső burkolatát és üveg mérőfelületét puha, enyhén nedves, nem szálasodó textíliával 
(ne legyen szintetikus anyagból) lehet megtörölni. Tisztítás után törölje át a burkolatot egy száraz textíliával 
is. Nagyon vigyázzon, hogy tisztításkor se nedvesség, sem pedig valamilyen szilárd részecske ne juthasson a 
készülék belsejébe.

•  A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek 
az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva annak belső részeit. Ne alkalmazzon 
durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 
Tanúsítjuk, hogy a dyras DSFC-780 típusú ultravékony digitális konyhai mérleg az alább ismertetett műszaki 
jellemzőknek megfelel:

Típus:  DSFC-780
Megnevezés:  Ultravékony digitális konyhai mérleg
Névleges működtető feszültség:  DC 3 V; 1xCR2032
Terhelhetőség:  max. 5 kg (11 lbs)
Mérési felbontás:  1 gramm (0,1 oz )
Gyártó:  Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.

COPYRIGHT
© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai 
másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése 
büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
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A CE SZIMBÓLUM
Az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az élelmiszerbiztonsági (élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
termékek) megfelelősség (LFGB), az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozását célzó irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.
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Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy időről-időre látogasson el a www.dyras.com internetes honlapra, ahol informálódhat a termékével 
kapcsolatos aktuális hírekről, illetőleg új készülékeinkről, akcióinkról tudomást szerezhet.

Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a honlapunkon megtalálható 
Regisztrációs űrlapot. Az űrlap kitöltésével az alábbi előnyökhöz is hozzájuthat:

•  Lehetőség nyílik arra, hogy új termékével kapcsolatosan a legfrissebb gyártói információk, hírek, javaslatok 
mindig eljuthassanak Önhöz postai, vagy elektronikus levél formájában.

•  Tájékoztatjuk a szervízhálózatunk aktuális változásairól, a készülék tartozékainak vagy javító alkatrészeinek 
hozzáférhetőségéről.

•  Tájékoztatjuk, ha már meglévő készülékéhez új, továbbfejlesztett alkatrész vagy tartozék, híradástechnikai 
termék esetén új szoftverfrissítés (firmware) áll rendelkezésre, amellyel készülékének működése jobbá, 
használata kényelmesebbé tehető, vagy több funkció válik elérhetővé általa.

•  Elsőként értesülhet új, innovatív termékeinkről, és azok elérhetőségéről.
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