
Değerli Müşterimiz, 
Urün seçiminde Beyid ve Engelliler Marketi'ni  tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına 
dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz. Garantiden doğan hakların 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. 
Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ucretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz. 
Saygılarımızla,
Beyid Bilişim

 Teknik özellikler: 

* Kapasite: 3,0-180kg
* Kademeler: 0,1kg (100 Gr)
* Enerji tasarruflu LCD gösterge
* Ağırlık için sesli bildirim
* Ağırlık birimleri: KG/LB
* Yüksek hassasiyetli gerilim ölçer sensör sistemine sahiptir
* Temperlenmiş emniyetli cam plaka platform
* Ayak-temas anahtarı
* Otomatik sıfırlama
* Otomatik kapanma
* Aşırı yük göstergesi
* Düşük pil göstergesi
* Ölçüler: 310*310*27.5mm
* 2 adet 1,5v AAA pille çalışır, piller birlikte verilmez

Güç Kaynağı 
2 adet 1,5v AAA pille çalışır, lütfen tartıyı kullanmaya başlamadan önce pilleri takınız

1. Tartının arkasında bulunan düğmeyi kullanarak ağırlık modunu (kg/lb) seçiniz.
2. Olçüm doğruluğu için tartıyı sağlam, düz ve engebesiz bir yüzeye yerleştiriniz.
3. Platform üzerinde düzgün bir şekilde durduğunuzda bilgisayar ağırlığınızı otomatik olarak 
hesaplayabilir ve sonrasında bunu size sesli olarak okuyabilir (varsayılan ses kilogram birimini 
kullanır ve ses özelliği sadece kilogram içindir, diğer birimleri kullanmak isterseniz "UNIT" düğmesine 
basınız, mod lb olduğunda sesli bildirim yapılmaz).
4. Arka kısımdaki "UNIT" düğmesine 3 saniye boyunca basınız, ekranda ONN veya OFF görünür. OFF 
ibaresi, sesin kapalı olduğunu belirtir.
5. Ağırlık görüntülendikten 6 saniye sonra tartı otomatik olarak kapanır.

Aşırı yük göstergesi 
LCD ekranda "EEEE" yazarsa, maksimum ağırlık olan 180 kg aşıldı demektir. 

BEYİD TÜRKÇE KONUŞAN BANYO TARTISI 
KULLANIM KILAVUZU 

Kullanmaya başlamadan önce lütfen burada yer alan talimatları dikkatle okuyunuz. Tartılar sadece 
evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ticari amaçlar için kullanılamaz.

Kullanım Talimatları 



DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ 
LCD ekranda "LO" yazarsa, pilleri değiştirmeniz gerekir. 

Pil Güvenlik Tavsiyesi 
Her Zaman 
1. Onerilen pilleri kullanınız.
2. Pil bölmesinin güvende olduğundan emin olunuz.
3. Pilleri doğru bir şekilde takınız, pillerin üzerinde ve bölmede görülen artı ve eksi işaretlerine uyunuz.
4. Kullanılmayan pilleri paketlerinde saklayınız ve metal nesnelerden uzak tutunuz, aksi halde bir kısa 
devre ortaya çıkabilir.
5. Biten pilleri tartıdan çıkarınız.
6. Eğer tartı uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarınız.
7. Pilleri küçük çocuklardan uzak tutunuz.
8. Eğer bir pilin yutulduğunu düşünürseniz bir doktora başvurunuz.
9. Asla

-Pilleri ateşe atmayınız.
-Normal pilleri şarj etmeye çalışmayınız.

Kullanım ve Bakım Tavsiyesi 
1. Tartının düz, engebesiz ve sağlam bir yüzeyde olmasını sağlayınız. Halı veya diğer yumuşak 
yüzeylerden kaçınınız.
2. Tartıların yüzeyi ıslaksa kaygan olabilir, bu yüzden kuru tutulmalıdır.
3. Kullanım sonrasında temizlemek için hafifçe nemli bir bez kullanınız. Çözücüler kullanmayınız, 
ürünü suya batırmayınız.
4. Tartıları aşırı yüklemekten kaçınınız, aksi halde kalıcı hasarlar meydana gelebilir.
5. Tartıyı, kullanılmadığı zaman dik biçimde saklamayınız. Aksi halde piller bitebilir.
6. Tartıyı darbelere veya titreşimlere kaşı koruyunuz (tartıyı yere düşürmek veya tartının üzerine bir 
nesne düşürmekten kaçınınız).

SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİYLE… 

Beyid Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Feridiye 
Cad. No:21 Kat:2 Fidan Apt. Taksim 
Beyoğlu-İstanbul-Türkiye 
+90 0212 361 6661      +90 850 430 1071
info@beyid.com.tr
www.beyid.com.tr
www.engellilermarketi.com
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