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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy realme terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, 
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen 
száraz-e. 

• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (5°C alatt és 

+40°C felett), valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen 

szagot bocsát ki, azonnal fejezze be a termék használatát, vegye ki az elemeket a tűzesetek 
megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint 

a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy 
egyéb sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan 
korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék 
használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és 
megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
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• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Csak ugyanolyan típusú elemeket használjon egyidejűleg a mérlegben. 
• Szívritmus szabályzóval vagy egyéb orvosi implantátummal rendelkező személyek nem 

használhatják a terméket. Várandós nők konzultáljanak orvosukkal a termék használatba 
vétele előtt.  

• A termék nem orvosi eszköz. A termék által mért adatok csak referenciaként szolgálnak és 
nem használhatóak orvosi diagnózis felállításához.  

• Az alábbi személyek esetén a mért adatok pontossága nem lesz megfelelő: kiskorúak, 
professzionális sportolók, várandós nők, szívritmus szabályzóval rendelkező személyek 

• A mérleg első használatakor a mért súly eltérhet (kb 2 kg-al). Mérje meg újra magát, (a 
mérleg beállítja magát) és pontos információt ad. 

• A méréshez helyezze a mérleget egy sík, egyenes felületre.  
• Ne helyezze a mérleget nedves, csúszós felületre, illetve ne végezzen mérést nedves lábbal 

vagy nedves felületű eszközön, mert megcsúszhat. 
• A mérleg felülete üvegből készült. Kerülje a túl nehéz súly mérlegre helyezését vagy a 

mérleg leejtését, mert az balesetet, sérülést okozhat. Mérés előtt ellenőrizze, hogy a mérleg 
felülete nem sérült-e.  

• A mérleget nedves ruhával, semleges tisztítószerrel tisztíthatja, ne használjon vegyi vagy 
maró hatású anyagot tisztításhoz. 

• Ha az elemek lemerültek, vegye ki azokat a mérlegből, hogy elkerülje a szivárgást, amely 
tönkre teheti a mérleget az oxidációs folyamatok miatt.  

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  realme Smart Scale 
Modell:   RMH2011 
Méret:    300*300*23.25mm 
Nettó súly:   1.69 kg 
Kijelző:   LED panel 
Mértékegység:  kg/lb 
Energiaellátás:  4 x 1.5V AAA elem 
Terhelhetőség:  50g – 150 kg 
Pontosság:   50g – 9,99kg Minimum: 0,01kg 
    10kg-149,5kg Minimum: 0,05kg 
Bluetooth verzió:  5.0 
 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
  



realme Smart Scale Manual HU v1.0  - 4. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

A DOBOZ TARTALMA 
• realme Smart Scale 
• Használati útmutató 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  
Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
https://realmestores.hu/
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TERMÉK BEMUTATÁS 
 
 
 

 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
1. Az elemek behelyezése 
 
Vegye ki a mérleget a tasakból, nyissa ki az elemtartót a mérleg alján, helyezze be a mérleget a 
pozitív és negatív polaritásokat szerint, majd helyezze vissza az elem fedelet.  
 

 
 
2. Az alkalmazás telepítése 
 
Olvassa be a QR kódot a realme Link alkalmazás telepítéséhez. 
 

 

LED panel Elem tartó 

Talp Fém elektródák 
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3. Csatlakoztatás az alkalmazáshoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
A kijelző információi 
 

 
 

Sikeres mérés után a mért érték feltöltődik a realme Link alkalmazásba (A pulzus adatok csak a 
mérlegen jelennek meg.). Az adatokat és elemzéseket az alkalmazásban nézheti meg. 

4. Koppintson a „Step on” feliratra az alkalmazásban és álljon a mérlegre mezítláb 
 
Kezdje meg a használatot 
 

• Ügyeljen a megfelelő testtartásra 
• A lábnak a mérleg két oldalán kell elhelyezkednie a mérleg közepétől kiindulva. 

 

Indítsa el a realme 
Link alkalmazást és 
koppintson a „+” 
gombra a jobb felső 
sarokban 

Elindul az új eszköz 
hozzáadása képernyő 

Válassza a „realme 
Smart Scale” eszközt 
és csatlakozzon hozzá 

Érték 

Pulzus 

Font 

Kilogramm 
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Megjegyzés: A pontos adatok méréséhez figyeljen a megfelelő testtartásra mezítláb használva a 
mérleget. 
 
5. Pulzus mérés 
 
A pulzus mérés azt követően kezdődik meg, ha a súly mérése befejeződött és az eredmény 3 
másodpercig megjelenik a kijelzőn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 

• A mobiltelefon konfigurációja nem támogatja a terméket. Ellenőrizze az alábbi 
követelményeket a telefonkészülék operációs rendszere tekintetében: 
Támogatott rendszer  Android 5.0 vagy újabb, Bluetooth 4.0 vagy újabb  

• Kevés energia. Amikor az elemek feszültsége 4.2V vagy kevesebb, a kijelzőn a "Lo" felirat 
jelenik meg, de a termék még használható lesz. Amikor a feszültség 4.0V vagy kevesebb a 
mérleg lemerült állapotba kerül és a kijelzőn a "Lo" felirat jelenik meg. A készülék 3 
másodpercen belül automatikusan kikapcsol. A kijelzőn az alábbi információ jelenik meg: 

 
• A mobiltelefon hálózati térereje alacsony: WiFi vagy 4G hálózat használata ajánlott. A 

telefon Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. 
 
 

Álljon 
függőlegesen 

Kijelző 
eltakarva 

Hajlított térd Guggolás 

Amikor a “ ” 
megjelenik a jobb 
felső sarokban, a 
mérleg megkezdi 
a pulzus mérést. 

Mérés közben a 
kijelző közepén 

egy animált vonal 
jelenik meg.  

A mérés végén az 
animáció leáll és a 
kijelzőn megjelenik 
a mért pulzus adat. 
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