
Notebook Mérleg használati útmutató- 

HED1701 

 Az eszköz tulajdonságai: 

 Mérési tartomány: 500g-0,01g 

Mérési egységek: g/oz/gn//ct/ 

 Automata kikapcsolás 60 mp után 

Működési hőmérséklet: 10-30 Celsius fok 

Kijelző: LCD 

Tápegység: 2 db AAA elem 

 Az eszköz működtetése: 

 Helyezze a mérleget vízszintes felületre 

● Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a mérleget. 

● Várja meg, míg az eszköz 0.0-át mutat. 

● Helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérőfelületre, vigyázva, hogy az ne lógjon túl, és 

ne érjen a mérleg többi részéhez, vagy az asztalhoz. 

● A MODE gomb lenyomásával válthat a különböző mérési egységek közt 

(g/oz/gn//ct/) 

● a LIGHT gomb megnyomásával bekapcsolhatja az LCD kijelző háttérvilágítását. 

● Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Be/kikapcsoló gombot 

 Számláló funkció: 
● Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a mérleget. 

● Várja meg, míg az eszköz 0,0-át mutat. 

● Helyezzen a megszámolni kívánt tárgyból egy nagyobb egységet (10 db, 25 db, 100 

db) a mérőfelületre. 

● Nyomja meg és tartsa lenyomva a PCS gombot néhány másodpercig, míg az eszköz 

kijelzőjén egy véletlenszerű szám meg nem jelenik, mint pl. “100”. 

● Nyomja meg a MODE gombot, hogy kiválassza a minta mennyiséget, amit 

ráhelyezett a  mérőfelületre. 

● Nyomja meg a PCS gombot, hogy elfogadja a megadott mennyiséget. Ekkor a 

mérleg LCD kijelzőjének sarkában megjelenik a PCS jel, ami figyelmeztet, hogy a 

mérleg számláló módban van. 

● Vegye le a mintát a mérőfelületről. 

● Most helyezzen bármilyen mennyiséget a mérőfelületre a tárgyból, és az LCD kijelző 

meg fogja mutatni a darabszámot. 



● Könnyedén válthat a mérési és számolási módok közt a MODE és a PCS gombok 

lenyomásával. 

Mérés tára funkcióval: 

  

● Kapcsolja be a mérleget 

● Helyezzen egy tálcát, vagy egy edényt a mérőfelületre. 

● nyomja meg a TARE gombot, és várjon, meg íz eszköz 0.0-át mutat. 

● Megkezdheti a mérést. 

 Kalibrálás: 

  

● Várja meg, míg az eszköz 0,0-át mutat. 

● Nyomja meg és tartsa nyomva az MODE gombot, míg az LCD kijelzőn a CAL felirat 

lesz olvasható. Ekkor engedje el az MODE gombot. 

● Nyomja meg ismét röviden az MODE gombot, ekkor a CAL felirat után megjelenik az 

az érték, amekkora súlyt kell helyezni az eszköz mérőfelületére. 

● Helyezze a kért súlyt a mérőfelület közepére, ekkor a kijelzőn a PASS szó fog 

megjelenni, és az eszköz visszatér a normál mérési módhoz. 

● Ezzel a kalibrálás befejeződött. 

  

Fontos tudnivalók: 

  

● Ne helyezzen a mérőfelületre az eszköz maximum kapacitásánál nagyobb súlyt! 

● Ne tegye ki az eszközt extrém hőnek vagy hidegnek 

● Az eszközt szobahőmérsékleten használja. 

● ne rázza, és ne tegye ki ütődésnek az eszközt! 

  

 


