
Használati útmutató 
A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ACS-768 típusú digitális mérleghez. 

 

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati 

útmutatót. 

 

Figyelmeztetés: 
 

• A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg 
alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.  

 
• A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltse fel. 

 
• A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres 

tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca 
közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca 
közepén legyen a tárgy súlypontja!  

 
• Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl 

magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros 
vagy rázkódó helyen!  

 
• Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkreteheti a mérőcellát!  

 
• Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy 

alacsonyabb feszültség tönkreteheti a készüléket! 
 

• Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózatból, ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket! 

 
• A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!  

 
 

Tartsa a mérleget tisztán és szárazon! 
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Funkciók: 
 

A mérleg üzembe helyezése után ügyeljen, hogy ne terhelje túl a mérleget. A 

méréshatár 15-30 kg, ennél nehezebb tömegű tárgy esetén a kijelzőn az „OL” felirat 

jelenik meg. Figyelem: A mérleg túlterhelése a mérleg meghibásodását okozhatja. 

A 0-9 nyomógombok segítségével írja be a termék egységárát. A kijelző „TOTAL” 

részén megjelenik a mért termék ára. 

 

Tára funkció (TARE) - Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint 

a tára tartomány, a gomb megnyomásával súly lenullázódik. 

 

Fizetendő tételek összeadása (ADD) – Amennyiben a vásárló több tételt vásárol, a 

mérleg „ADD” funkciója segítségével könnyedén kiszámíthatja a végösszeget. 

Példa: 3 termék összeadása. A termék 0.5 kg – 100 Ft/kg, B termék 1 kg – 150 Ft/kg, 

C termék 1,5 kg – 200 Ft/kg. 

Helyezze az A terméket a mérlegre, majd írja be az árát (100 Ft/kg). A kijelző TOTAL 

részén megjelenik az 50 Ft. Nyomja meg az ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE 

részén megjelenik az „AD01” felirat. Vegye le, majd helyezze rá a B terméket. 

Írja be az árát (150 Ft). A kijelző TOTAL részén megjelenik a 150 Ft. Nyomja meg az 

ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE részén megjelenik az „AD02” felirat. A TOTAL 

részén megjelenik az összeg 200 Ft. Vegye le, majd helyezze rá a C terméket. Az 

előzőekben leírt módon az ADD gomb megnyomása után a Total részen megjelenik 

az összeg 500 Ft. 

A készülék 99 termék árának összeadását tudja kezelni egy vevő esetében. A 

CLEAR gomb megnyomásával kilép az összeadás funkcióból.  

 

Az értékek törlése: A CLEAR gomb segítségével törölheti az egység árat, vagy az 

éppen aktuális funkciót. 

 
A kijelző fényerejét a ZERO gomb többszöri megnyomásával tudja 3 lépesben 

változtatni. 
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Memória gombok használata: A mérleg 7 darab közvetlen memóriával rendelkezik 

(M1-M7). Az egységár megadása után nyomja meg a SAVE gombot. Ezután a 

nyomja meg a kívánt memória gombot, ahová az egységárat tárolni szeretné (M1, 

M2….M7). Az a memória előhívásához nyomja meg a kívánt memória gombot. 


