
 6680 , 6681
ELEKTRONIKUS ÁLLATMÉRLEG

Az Ön új elektronikus mérlegét, állatok testsúlyának mérésére 
és sok éves, tartós használatra tervezték.

Kérjük, olvassa el a  használati utasítást a mérleg 
üzembehelyezése előtt!

MODEL No.: 6680, 6681 
ELECTRONIC PET SCALE

Your new electronic petscale was designed for measuring your pet's 
weight for a many-year-long time period.

Please read the instruction manual before using the scale!



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
! Első használat előtt távolítsa el a szigetelő csíkot a mérleg alján lévő 

elemtartóból.
! Tegye a mérleget  vízszintes, sima, kemény felületre. Puha felületen (pl 

szőnyeg) a mérleg helytelen értéket mutathat.
! A mérleg bekapcsolásához lábával koppintson a mérleg felületére.
! Ekkor a kijelzőn a "8" szám végigfut majd megjelenik a 
! Várja meg a míg a kijelző "0.0"-t mutat.
! Óvatosan helyezze rá az állatot a  mérlegre. 
! Ekkor a kijelzőn megjelenik az állat súlya, melyet a mérleg két 

felvillanással jelez. A mért érték kb. 10 másodpercig látható a kijelzőn.
! Ezzel a mérés befejeződött
! A mérleg a mérést követően automatikusan kikapcsol.
! Ha bekapcsolást követően nem történik mérés a mérleg 6 másodperc múlva 

automatikusan kikapcsol.

Műszaki jellemzők
! 1"-os LCD kijelző
! Kapacítás: 100 kg
! Osztás: 100 g
! Automatikus kikapcsolás
! Túlterhelés kijelzés: "ERR" 
! Elem kimerültség jelzése: "LO"

Energiaforrás
A mérleg 1 db, CR2032 típusú lítium elemmel működik

Elemcsere
Ha az kijelzőn "LO" felirat jelenik meg, az elemek kimerültek. Cserélje ki az 
elemeket.

Hibaüzenet
100 kg feletti mérés esetén, és "ERR" üzenet jelenik meg. 
Ne terhelje túl a mérleget! Túlterhelés esetén a mérleg tönkremegy. 

A környezet
A hőmérséklet az eredményt befolyásolhatja, pontos értékek 
szobahőmérsékleten mérhetők. (20-25°C) 

Kérjük, ne használja a mérleget mobiltelefon, mikrohullámú sütő vagy 
egyéb erős sugárforrás közelében

"0.0".

THE OPERATION INSTRUCTION
! Before using the scale for the first time, please remove isolating tab from 

the battery at the backside of the scale. 
! Place the scale on a flat, hard level surface. On a soft surface ( for example: 

on rug )  the scale  may show inaccurate value.
! To start the scale, tap the scale platform with your foot.
! For the first time the display shows a running "8" and after "0,0" 

appears on the display.
! Wait until "0,0" is displayed!
! Place pet on the scale.
! Then your pet's weight will appear on the display flashing two times. The 

measured weight can be seen for about 10 seconds.
! After weighing, it will automatically turn off approximately in 6 seconds.

Technical specifications:
! 1" LCD display
! Capacity: 100kg /220Lbs
! Graduation: 100g / 0,2Lb
! Auto off
! Auto overload indicator ( "ERR" )
! Low battery indicator ( "LO" )
! kg, lb, St unit of measurement can be switchable

Power
The scale run on  replaceable Lithium battery. ( CR 2032 ) included

Replacing batteries: 
When "LO" appears on the display, replace the batteries.

Error display: 
Weighing above 100 kg, "ERR" is diplayed.
Please do not overload the scale! In case of overloading the scale get 
damaged. In this case we have no liability for the product.

Enviroment
The enviromental temperature may influence the weighing accuracy. 
You can get correct weighing accuracy at room temperature (20-25°C)

Please do not use the scale in the immediate vicinity of strong 
emitters such as mobile phones or microwave ovens. To clean the 

scale use clamp clothes without any dissolvent.
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