
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PS3004 Laica “Baby Line” digitalis bébi mérleg.

Forgalmazó: Silko&Co Kft  www.laica.hu

Köszönjük,  hogy  ezt  a  LAICA  készüléket  választotta!  Az  alábbiakban  leírtak  betartása  a  feltétele  annak,  hogy  a
készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:   

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és tartsa be
azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen. 

A  Laica “Baby Line” - PS3004 baba mérleget úgy tervezték, hogy segítsen nyomonkövetni a baba növekedését 
napról-napra. Pontosan és megbízhatóan mutatja, hogy minden étkezés után mennyivel nőtt a baba súlya.  
A tára funkció lehetővé teszi, hogy a babát egy puha anyagon vagy törülközőn mérjük le. 

A  “ súly blokkoló” funkció, amely lehetővé teszi az tényleges tömeg jelenjen meg annak ellenére, hogy a gyermek 
izeg-mozog. A méréseket 20 kg  alatt  és 10 g os  osztottsággal lehet használni. A mérleg segít figyelemmel kísérni a 
gyermek fejlődését, súlygyarapodást a növekedés minden szakaszában.

Amint a kisgyerek feláll - köszönhetően a mérleg kettős funkciójának -  tálca nélkül -  álló mérlegként  is funkcionál. 
Ennek köszönhetően a csecsemő  kort követően is nyomon követhető a kisgyermek testsúly változása precízen amit 
jellemzőn ilyen kis testsúly esetén is  1kg-20kg között. Ebben a tetsúly  tartományban a “  hagyományos személy 
mérelgek” jellemzeőn nem elég pontosak csak  1 kg-os lépésenként mérnek.  
Használati tanács: 
Helyezze a mérleget egyenes és kemény felületre. A puha és egyenetlen padló (pl. szőnyeg, linóleum) okozhat 
problémát,  és helytelen  adatokat a mérés közben. 

Az elemek behelyezése: Használjon 1db  9V 6LR61 alkáli elemet a működtetéséhez (nem tartozék). Kizárólag alkáli
elemet használjon!  (ne használjon tölthető vagy más típusú elemet, mert a készülék elektronikája tönkre mehet,
ezáltal elveszti a jótállását.) Távolítsa el a mérleg alján található elemtartó fedelét, helyezze be az elemet  és tegye
vissza  a  fedelet.
Amennyiben az elemet cserélni  kell   az eljárás ugyanez,  távolítsa el az elmetartó fedelét  és vegye ki  a  használt
elemet, később pedig dobja őket a speciális hulladékgyűjtőhelyeken megjelölt gyűjtőbe.
Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében,  12 éves kor alatt ne engedjék, hogy a gyermek egyedül távolítsa el  az 
elemeket.

Kezelő gombok és funkcióik:

ON / OFF 
Az ON / OFF gombal tudja be- és  kikapcsolni a mérleget.

UNIT SEL  (mértékegység választó)
Nyomja meg ezt a gombot és válasszaki azt a  mértékegységet amit használni szeretne: kg, lb vagy oz. Enek a 
mérlegnek a kapacitása:  20 kg / £ 44,09 / 705,4 oz, osztás 5 g / 0,01 £ / 0,1 oz.
A mérleg bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik  0.000 kg / 0,00 £ / 0.0 oz.

HOLD  (gomb)  (Súly blokkoló funkció )

A baba mozgása miatt mérés közben a súly adat  változhat a kijelzőn .  Amíg a baba a tálcán fekszik, nyomja meg a 
"HOLD" gombot. A fekete “hold” felirat  villog a kijelzőn  a bal oldalon 3 másodpercig. Ez  jelzi, hogy a mérleg  
automatikusan kiszámítája az érzékelt súly átlagát.
Amikor a “hold” felirat  már nem villog, a kijelzőn megjelenik baba pontos átlag súlya.

http://www.laica.hu/


TARE ( több mérhető összetevő funkció gomb)

Ha a baba mérése közben  törülközőt vagy más anyagot terít a baba alá, akkor használja a TARA funkció.
Kapcsolja be a mérlegen az ON / OFF  gombal. A kijelző a "8888." fogja mutatni. Várja meg, amíg a kijelzőn 
megjelenik a "0.000 kg a bal oldalon alul, majd helyezze a törülközőt a tálcára (ekkor a törölköző súlyát mutatja a 
mérleg kijelzője) . Nyomja meg  TARE gombot  és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg. Ekkor a mérleg 
kész a baba mérésére (  az alá helyezett törülköző súlyát nem mutatja a kijelző). 

Mérleg használata mérő tálcával: 
Távolítsa el a mérleg felületén található 4db sárgás zöld gumi kört. majd fixálja  a tál 4 lábát a körökbe. 
Nyomja meg az ON / OFF  gombot.
A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt jelenti a mérleg készen áll a 
használatra.
Fektesse a babát a tálcára, és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a súlya. Ha szükséges használja  a fent leírt funkció 
gombokat .TARA vagy HOLD.
Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2
perc múlva.

Mérleg használata mérő tálca nélkül : 
Távolítsa el a mérő tálcát. Helyezze vissza a 4 gumi takarót  (ha előzetesen már használta ). 
Nyomja meg az ON / OFF  gombot. A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt 
jelenti a mérleg készen áll a használatra. Lépjen fel a jelzett helyre két lábbal kisgyerek.
Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2
perc múlva.

KARBANTARTÁS
• Vigyázzon a mérlegre, mivel ez egy precíziós műszer.
 Ezért ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, nedves, ütés, por és közvetlen napfény.
 Vigyázzon, hogy ne  ejtse le vagy üsse meg a mérleget.
• Tartsa távol a mérleget távol az extrém hőforrástól.
• Ne ugráljon a mérlegen 
• Tisztítsa meg a tálcát egy nedves ruhával
• Tisztítsa meg  a mérleg alját egy puha, száraz ruhával.
• Soha ne használjon vegyianyagot vagy súrolószert.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a mérlegre, mivel a termék  nem vízálló.
Ne hagyja és ne  használja a mérleget nedves környezetben, páratartalom 85% felett van. Illetve kerülje a vízzel  és 
más folyadékkal való érintkezést, mert ezek korróziót okozhatnak, ami befolyásolja a mérleg pontosságát. 

Jelzések 
• "LO" azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Cserélje ki őket.
• "ERR" azt mutatja, hogy nagyobb a mérendő súly mint  20kg
• A mérleg készen áll a használatra, ha a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg ,  ha nem az  utasításoknak megfelelően 
használják a mérleget a  kijelzőn "ERR" vagy a "-----" jelenik meg. 

MŰSZAKI ADATOK



Mérési tartomány: 1kg- 20 kg  között
Osztás: 10 g
Elem igény: 1db  9V 6LR61 alkáli (nem tartozék)  (kizárólag alkáli elemet használjon  tölthető elemet ne használjon )   
Pontosság belül: + /- 1%   + 1 osztása az alkalmazott súly
Munkakörülmények: +10 ° C +40 ° C, relatív páratartalom 85%
Tárolási feltételek: +10 ° C +50 ° C, relatív páratartalom 85%
Méret: 52x32x5.6 cm
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket
hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív 
hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus 
készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. 
Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az 
is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják. 
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

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

                                                                             
 

                                                                         



 JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó1 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158  Budapest, Késmárk u. 16. III.
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu
Termék megnevezése: LAICA Baby line digitális bébi mérleg
Termék típusa: PS3004
Gyártó  neve  és  címe:  Laica  Spa  36021  Barbarano  Vicentino  –Vicenza  Viale  del  Lavro  10  Olaszország

                     A termék magyarországi elsődleges forgalmazójaként biztosított jótállási feltételek:
A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek, illetve
a nem szakszerű használatából (**), vagy tisztításból eredő károsodások. 
A LAICA termékekre jogos igény esetén javítást, alkatrész cserét, vagy teljes készülék cserét biztosítunk.

1. A  jótállási  idő:  151/2013  (IX.22.)  Korm.  Rendeletben  a  fogyasztói  szerződés  alapján  vásárolt  tartós
fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év.

2. A  jótállási  jogokat  a  fogyasztási  cikk  tulajdonosa  érvényesítheti,  feltéve,  hogy  fogyasztónak  minősül
(Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685.
§ d) pont). 

3. Amennyiben  a  fogyasztó  bemutatja  az  ellenérték  megfizetését  igazoló  bizonylatot,  úgy  a  fogyasztói
szerződés  megkötését  bizonyítottnak  kell  tekinteni  a  49/2003.  (VII.  30.  )  GKM  rendelet  2.  §  alapján.
Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ
BIZONYLATOT is,  amelyet a fogyasztói  szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához
kérhet a szerviz. 

4. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és
bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.

5. **Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett
fel, így például, ha a hibát:
a.) szakszerűtlen üzembe helyezés, vagy rendeltetésellenes használat
b.) használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
c.) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás.
d.) elemi kár, természeti csapás okozta
e.)  készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, hibás elem vagy akkumulátor használata) 
következménye.  (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a 
szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató      hibájára vezethető vissza).

FONTOS TUDNIVALÓK:
A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

Jótállás  keretébe  tartozó  hiba  esetén  a  fogyasztó  -  elsősorban  –  választása  szerint  –  kijavítást  vagy  kicserélést
követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási
igény  teljesítésével  összehasonlítva  aránytalan  többletköltséget  eredményezne,  figyelembe véve a  szolgáltatás
hibátlan  állapotban képviselt  értékét,  a  szerződésszegés súlyát  és  a  jótállási  igény teljesítésével  a  fogyasztónak
okozott érdeksérelmet.

1

 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát
képező szolgáltatás nyújtására kötelez.



JÓTÁLLÁSI JEGY
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól  számított  három munkanapon belül  érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Amennyiben  a  csereigény  érvényesítését  követően  utólag  kiderül,  hogy  az  eredeti  termék  esetében  nem
rendeltetésszerű  használat  esete  állt  fenn,  akkor  fenntartjuk  a  jogot,  hogy  polgári  peres  eljárás  keretében
érvényesítjük a kártérítési igényünket a  fogyasztóval szemben.

A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a 
forgalmazóhoz aki LAICA termékekre szerviz szolgálatot is ellát , a termék ill. panasz bejelentésekor  
jegyzőkönyvet kell felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. 
Amennyiben  a  fogyasztó  a  kereskedőhöz  fordul,  a  forgalmazó  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy
ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét ,ill. keletkezésének az okát.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.

FONTOS! A készülék visszaküldése esetén kérjük az alábbiak betartást:
Az alapvető higiéniás elvárások betartására hívja fel a forgalmazó a fogyasztót. 

A használt készülék visszaküldése előtt a karbantartás részben leírtak szerint végezze el a tisztítás.

Köszönjük együttműködését! 

Amennyiben koszos készüléket küldenek vissza, akkor nem várható el , hogy bárki az üzletben vagy a szervizben 
átvegye a készüléket bevizsgálásra vagy megkezdje annak javítását. A csomag kibontást követően a szerviz azt  
minden előzetes értesítés nélkül lezárja  és annak fogyasztó által kereséséig -max. 30 nap – letárolja! 

Amennyiben 30 napon belül nem keresi a készüléket a feladó, az megsemmisítésre kerül. Ezzel kapcsolatosan 
felmerülő bármilyen anyagi felelősséget, esetleges kártérítési igénytől mind a forgalmazó, mind az érintett 
üzlet/szerviz elutasít.

A KÉSZÜLÉK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ............................................................................. 
Kijavításra átvétel időpontja:..................................................................................................... 
Hiba oka:................................................................................................................................... 
Kijavítás módja/ kicserél alkatrész megnevezése :……………………………………………………………..... 
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..................................................... 

A KÉSZÜLÉK KICSERÉLÉS TÖRTÉNT:
 Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide: 

LAICA szerviz átvételi pont. 

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-
mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében: e-mail cím:   
szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft 
1158 Budapest, Késmárk u. 16. III.

Készülék átvétel személyesen: minden héten
kizárólag szerda 9-16 között. 


