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A készülék jellemzıi: 

• egyszerre vizuális és akusztikus kijelzés – a mérleg minden, a kijelzın 
megjelenı üzenetet élı, emberi hangon is elmond 

•  2,5 literes mérıedény 
• nagy pontosságú terhelésérzékelı 
• 0,5" (13 mm) LCD kijelzı 
• automatikus nullázás 
• automatikus és kézi kikapcsolás 
• méréshatár: 5kg 
• skálabeosztás: 2 g 
• pontosság: 0 – 40 g: ±4 g 
•  40 g – 2,5 kg: ±6 g 
•  2,5 kg – 5 kg: ±10 g 
• túlterhelés kijelzése és bemondása 
• alacsony elemfeszültség kijelzése és bemondása  
• 9V-os alkáli elemmel mőködik 
• egyszerre vizuális és akusztikus kijelzés 

 
A készülék mőködése. 
Vegye le a mérleg alján lévı elemtartó fedelét. Helyezzen be 1 db 9V-os alkáli 
elemet, ügyelve a megfelelı polaritásra és illeszkedésre. Ültesse be az elemet a 
helyére és tegye vissza az elemtartó fedelét. 
Helyezze a mérleget kemény, lapos felületre, biztosítva, hogy nem billeg, és 
tegye a mérıedényt a mérési felületre. 
Nyomja meg a kijelzıtıl balra lévı Ki/Be gombot, a mérleg bekapcsolásához. 
A bekapcsolást a készülék "bip-bip" hanggal jelzi. Várjon 2 másodpercet, amíg 
a mérleg hitelesít, és a következıt halja: "nulla gramm". Ezután megkezdheti a 
mérést. 
Használat végén a Ki/Be gombbal kapcsolja ki a mérleget. A kikapcsolást egy 
lecsengı hang jelzi. 
Figyelem! Ne terhelje túl a mérleget! 
Ha a terhelés 1%-al túllépi az 5 kg-ot, akkor a kijelzın megjelenik a "HHHH" 
üzenet, és a következı szöveget halja "Túlterhelés". Vegye le a túlsújt. 
Alacsony elemfeszültség jelzése. 
Amikor az elem közel áll ma lemerüléshez, megjelenik az elem ikon a kijelzın 
és a következı mondatot halja: "Kimerült az elem". Ekkor ajánlatos az elemet 
cserélni. 



A tárázás, nullázás  (Z/T) gomb használata. 
1. Kapcsolja be a mérleget a Ki/Be gombbal. 
2. Helyezze a mérıedényt vagy más edényt a mérési felületre. Ekkor 
megjelenik a kijelzın és a készülék bemondja a tál súlyát. 
3. Nyomja meg a kijelzı jobboldalán lévı két gomb (Z/T, UNIT) bármelyikét, 
amitıl a szám lenullázódik. Ez megjelenik a kijelzın, és a következıt halja: 
"nulla gramm". 
4. Most lehet az edénybe tenni a mérni valókat. A készülék innentıl az edény 
nélküli súlyt (nettó) fogja mérni. 
5. A 3. és 4. pont tetszılegesen ismételhetı, amikor további hozzávalók nettó 
súlyát kívánja mérni. 
6. Ha többször használta a nullázás gombot, tapasztalni fogja, hogy negatív 
szám is elhangzik amikor anyagot  (anyagokat) vesz ki a mérıedénybıl. Ha 
nullázás után anyagot vesz ki az edénybıl , akkor a negatív szám azt fejezi ki, 
hogy menyi a kivett anyag súlya. 
7. Ha az elsı használatkor, bekapcsolás után nem a nulla hangzik el, illetve 
használat közben a negatív értéket akarja megszüntetni, akkor is a nullázás 
gombot kell használni. 
Hitelesítési hiba. 
Ha bekapcsolás utáni két másodpercben elmozdul a mérleg, vagy súly kerül rá, 
a készülék nem tud hitelesíteni. Ekkor a következı mondatot halja: 
"Hitelesítési hiba. Kapcsolja ki a mérleget" 

 


