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Fontos: Használat elıtt tesztelje! 
Használat elıtt távolítsa el az elemet védı mőanyag fület, ami kinyúlik a 
szintjelzı elemtartójából. Az elemtartó félkör alakú, tapintható élekkel a szélein. 
Miután eltávolította a mőanyag fület, úgy ellenırizheti a készüléket, hogy 
benedvesíti az egyik ujját és hozzáérinti mindhárom fém foghoz. Gyors sípolások 
sora és folyamatos rezgés jelzi, hogy a készülék használatra alkalmas. 

Harmadik tesztlehetıségként rakja a szintjelzıt egy pohár hideg víz fölé úgy, 
hogy mindhárom fémfog a vízben van. Kérem, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
szintjelzınek mindkét üzemmódja mőködik, mielıtt forró vízben használja. 

Általános leírás 
A szintjelzı otthoni használatra készült, hogy megkönnyítse a vakok és gyengén 
látók mindennapi teendıit azzal, hogy jelzi, amikor elegendı folyadék van a 
csészében, pohárban vagy más tartóedényben. Csak emberi fogyasztásra 
alkalmas folyadékmennyiségek mérésére alkalmazható, semmilyen körülmények 
között sem szabad maró folyadékot mérni vele. 

A szintjelzı két folyadékszintet mutat ki. Ha például teát készítünk, az elsı 
szintnél lassú, szaggatott sípolások és rezgések sorozata figyelmeztet, hogy a 
csésze már majdnem megtelt. 

Amint eléri a szintjelzı a második szintet a sípolások felgyorsulnak, a rezgés 
pedig állandóvá válik. Amint meghallja a gyors sípolásokat és érzi az állandó 
rezgést, azonnal hagyja abba a töltést. Az egység nem rugalmas ezért 
javasoljuk, hogy a mőanyag alkatrészt, ami tartja a fém fogakat, ne távolítsa el 
vagy takarja le. 

A szintjelzı rendelkezik mind egy hallható mind egy rezgı kimenetellel. A 
készülék lítium elemmel mőködik (CR2032-es típus).  

Tájékoztatás 
A termék elején tapintható jelek találhatóak, a vége felé félkör alakú, ahol egy 
keskeny rés, valamint a külsı peremen egy apró tapintható gerinc érezhetı. Az 
elem helye a rés alatt található. A szintjelzı külsı peremén érezhetı egy kicsi 
mőanyag kiálló fül, amit el kell távolítani ahhoz, hogy az elemeket mőködésbe 
hozzuk. Az eltávolított fület már nem lehet visszahelyezni! A készülék elejének a 
tetején két kicsi kör mágnes található. 

A szintjelzı hátulján három fém villa helyezkedik el, amelyeket egy mőanyag 
lapocska takar el. A bal és a jobb villák hosszabbak, mint a középen 
elhelyezkedı, mert a két szélsı mér az elsı „szaggatott” szintig, míg a középsı 
villa mér a második szintig. 



A villákon érezhetı egy mőanyag távtartó, ami megakadályozza, hogy 
elektromos kapcsolatot létesítsenek egymással. A távköz fel-le mozgatható, ami 
lehetıvé teszi a csésze méretéhez való igazítást. 

Használati útmutató 

A szintjelzı sárga teste nem érhet bele az edénybe, amiben mérni kívánunk, 
viszont a három villának benne kell érnie. Akassza a szintjelzıt a csésze vagy a 
pohár szélére és addig öntse a folyadékot, amíg a jelzı szaggatott sípoló hangot 
nem hallat, és nem rezeg. A mővelet elvégzése után távolítsa el a szintjelzıt. 

Ha például tejet szeretnénk önteni a teába, akkor ismételjük meg az elızı 
mőveletet, de miután meghalljuk a szaggatott sípolást és rezgést, ne hagyjuk 
abba a tej adagolását csak miután a sípolás felgyorsul és a rezgés állandóvá 
válik, majd távolítsuk el a szintjelzıt. Ha a készülék az eltávolítás után továbbra 
is sípol és rezeg, finoman rázzuk le, hogy eltávolítsuk az esetleges nedvességet. 

Kérjük, ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig bekapcsolva, mert az 
elemek így könnyen lemerülhetnek. Továbbá javasolt, hogy a villák 
kikapcsolt állapotban ne érintkezzenek más nyirkos, ill. fém tárgyakkal, 
mert az így létrejött áramkör gyorsan lemeríti az elemeket. 

A szintjelzı elején található két apró mágnes, hogy a fém tárgyakat hozzá 
lehessen csatlakoztatni; például hőtıhöz vagy mikrohullámú sütıhöz, hogy 
könnyedén meg lehessen találni. Ügyeljünk arra, hogy ne rakjuk az evıeszközös 
fiókba, az evıeszközök bekapcsolhatják a szintjelzıt, és ez az elem gyors 
lemerüléséhez vezet. Egyes fémtípusok nem magnetikusak, ennek ellenére 
szintén lemeríthetik az elemeket. 

Elemcsere 
Amennyiben a szintjelzı nem mőködik, elıfordulhat, hogy elemcserére van 
szüksége. Az elem a szintjelzı elejének az aljában helyezkedik el, a félkör alakú 
rések mögött. Fordítsa a szintjelzıt a villákkal felfelé, majd húzza le a fedelet. Az 
elem könnyedén kiesik a tenyerébe, miután megfordítja a készüléket. Ügyeljen 
arra, hogy ne húzza ki jobban a fedelet a szükségesnél. 

Miután eltávolította az elemet, helyezze be az új elemet a kör alakú résbe. Az 
elem kör alakú, az egyik oldala teljesen lapos és sima, míg a másik oldalán 
érezhetı kör alakú él húzódik. Az elemet a sima felével lefelé kell behelyezni. 
Miután az elemet behelyezte, kattanásig csúsztassa vissza a fedelet. Helyes 
behelyezés esetén a szintjelzı háromszor fog sípolni és rezegni. Amennyiben ez 
elmarad, távolítsa el ismét a fedelet és cserélje ki az elemet. 


