
Kullanma Kılavuzu
Instructions Manual

TARTAR BA-965
Banyo Baskülü
Bathroom Scale



BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Baskülünüzü bu 

kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kulla-
nırsanız baskülünüzden en yüksek performansı elde edebilirsi-
niz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER
A. Emniyet Kuralları
B. Cihazın Tanıtımı
C. Teknik Özellikler
D. Kullanım
E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI
• Tartınızı düz bir zemine koyunuz, üzerine çıkmadan önce tar-

tının ayaklarının zemine iyice bastığına emin olunuz aksi tak-
dirde düşebilirsiniz. Tartınızın üzerinde iken sabit durunuz.

• Tartnızı kullanmabaşlamadan önce pillerin altındaki plastik 
parçayı çıkarınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve 
iş yerlerinde kullanmayınız. 

B. CİHAZ TANITIMI

C. TEKNİK ÖZELLİKLER
• Hassas tartma
• Kilonuzu kolayca kontrol etme imkanı
• Kolay okunabilir ekran
• Şık dizayn
• Maksimum 150 kg. tartma kapasitesi
• Minimum 2 kg. tartma kapasitesi
• Aşırı yük göstergesi: EEEE
• 2 adet 15V AAA pil

LCD Ekran



D. KULLANIM 
• Tartınızı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz.

• Tartıyı açmak için ayağınızın ucu ile platform üzerinde gösteri-
len yere dokununuz. Birkaç saniye bekleyiniz. 

       
Dikkat: Eğer baskülünüzün ekranında ‘Err’ ifadesi 
çıkarsa; baskülünüzü koyduğunuz yerde bir prob-
lem var demektir. Baskülünüzün dört ayağının da yere temas de-
ğip değmediğini kontrol ediniz. Gerekirse yerini değiştiriniz.
• Yavaşça baskülünüzün üzerine çıkınız ve kilonuzu hesaplaya-

na kadar hareketsiz durunuz. Tartınız harekete karşı hassastır, 
hareket ederseniz gösterge değişebilir.

• Baskülünüz kilonuzu tam ve doğru olarak ölçtüğünde ekranda 
kilonuzu sabitleyecektir.

• Baskülünüzden indiğinizde baskülünüz otomatik olarak ken-
dini kapatacaktır.

• Eğer tartıldıktan sonra ekranda ağırlığınız yerine ‘EEEE’ yazısı 
çıkarsa 150kg. üzerinde bir ağırlık söz konusu demektir.

• Eğer ekranda ‘Lo’ ifadesi varsa, bu pilinizi değiştir-
meniz gerektiğinin göstergesidir.                   

• Her zaman aynı baskülü kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı bas-
küller kullanırsanız, kilonuzun değiştiğini zannedebilirsiniz.

• Kilonuzu kontrol amacıyla her zaman aynı koşullar altında tar-
tınız. Sabah ilk iş olarak tartılmanız tavsiye edilir.



Pili takma ve Çıkarma
• Pil yuvasının kapağını çıkarınız.
• Pilin üzerindeki ambalajı çıkarınız.
• Cihazınızda eski pil var ise ucu sivri bir nesne ile eski pili çıka-

rınız.
• Yeni pili yuvasına takınız. Kutup başlarının doğru olarak takıl-

dığından emin olunuz.
• Eğer cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerini içinde 

bırakmayınız. Böylece piller asitlense bile cihazınıza bir şey ol-
maz.

• Cihazınızın ekranında “LO” ibaresi gözükürse, pillerinizi değiş-
tiriniz. 

DİKKAT: Cihazınızda asla farklı tipte pil yada eski ile yeni pil ka-
rışık kullanmayınız. 
DİKKAT: Pilleri normal çöpleriniz ile birlikte çöpe atmayınız. Kul-
lanılmış piller kendileri için uygun olan çöpe atılmalıdır.

E. TEMİZLİK ve BAKIM
• Kuru ve yumuşak bir bez veya hafif nemli deterjanlı bir bez 

kullanarak cihazı temizleyebilirsiniz. Alkol, benzin gibi kuvvetli 
kimyasal solüsyonları kullanmayınız.

• Baskülün yüzeyi nemli veya ıslak olduğunda kaygan olabi-
lir. Kendi güvenliğiniz için mutlaka yüzeyin kuru olduğundan 
emin olunuz. 

• Baskülünüzü her zaman sert ve düz zeminlerde kullanınız. 
Halı, kilim vs. gibi zeminlerde kullanmayınız. Eğer uzun bir 
süre baskülü kullanmayacaksınız pillerini çıkartınız.

• Baskülü yere düşürmeyiniz. Üstüne zıplamayınız. Baskülünüz 
hassas bir ölçme cihazı olduğu için kuvvetli darbelerden ve 
sarsıntılardan sakınınız. 

• Baskülünüzü serin ve kuru bir yerde saklayınız.
• Baskülünüzü daima yata pozisyonda saklayınız.
• Baskülünüz sadece insan ağırlığı ölçmek üzere dizayn edilmiş-

tir. Başka amaçlarla kullanmayınız.
• Baskülünüzdeki açık yerlere herhangi bir obje sokmaya çalış-

mayınız.



• Cihazı kendiniz açıp tamir etmeye çalışmayınız. Teknik yardım 
için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.

• Eğer cihaz açılmıyorsa, pilin takılı olup olmadığını kontrol edi-
niz.Eğer pil takılıysa ve cihazınız hala çalışmıyor ise pil bitmiş 
olabilir. Yeni bir pil takınız. Tekrardan cihaz açılmazsa en yakın 
Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya ci-
hazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak 
gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırıla-
bilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve/veya aksesuarlarını, kullanım sırasında darbe-

lerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda 
oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili 
Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlaya-
cağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili 
Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcı-
ya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan 
kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize 
şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 
inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,



haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile il-

gili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüke-
tici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvura-
bilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi duru-
munda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne baş-
vurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 
     34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olar-
ak geri dönüşümü olan parçalardan 
oluştuğu için çöpe atılmaması gerekme-
ktedir. 
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü 
sağlamak için en yakın toplama merkez-
ine başvurunuz.



INSTRUCTION MANUAL
Thank you for choosing our product. When you use your food processor according to the instruc-
tion in this manual, you will be surprised how you are doing everything easily. So that you will 
reach the promised performance.

Healthy Lifestyle LCD Bathroom Scale
For the purpose of using correctly and maintaining weight accuracy and longevity of body 
scale, please read following instruction carefully before operating.

SPECIFICATIONS:
Maximum weight capacity : 150kg
Minimum measurable weight : 2kg
Graduation : 0.1KG
User selectable units : kg/lb/st
Low-battery indicator : LO
Overload indicator : EEEE
Error indicator : Err

INSTRUCTIONS FOR USE
• Get 2 AAA battery put in the battery seat of the back of scale.
• Choice the weight unit and move to the right position.
• The scale must put on the smooth hard floor.
• Turn on scale automatically / stand on the scale directly.
• Always stand in the center of the platform, thus enabling the scale to take your weight 

exactly.
• Within seconds, personal weight is established electronically and displayed.
• Once you step off the scale after weighing, it will switch itself off automatically after few 

seconds.

TROUBLE SHOOTING
• Display “EEEE” .if weight exceeds the maximum capacity of 150kg/3301bs/23.6st. “EEEE”
 appears on the display, Please step off the scale immediately, otherwise the scale may 

be damaged.
• Display “Lo” Low battery. The user is advised to replace a pair of new battery.

PRECAUTIONS
• Avoid overload, other wise, permanent damage to the scale will occur.
• Do not disassemble the product other than replacing the battery.
• Clean after use with a lightly damper cloth, do not use solvents or immerse the products 

in water.
• Avoid excessive impact or vibration to the unit, such as dropping the product onto the 

floor.

NOTICE
• Keep the glass platform is dry for fear body will be slip. Note the scale guard against wet.
• Do not put the scale on the soft floor (like on the carpet), otherwise the measure is in-

accurate.
• Do not put any other things on the glass platform if you not use.

IMPORTANT:  REMOVE THE PLASTIC UNDER THE BATTERY











İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


