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Használati útmutató 
A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC 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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Kijelzőn található feliratok: 
„ZERO” és „NET”  
Baloldalon a kurzor () a „ZERO” feliratnál jelenik meg, a mérleg null-pont állapotban 

van. A kurzor () a „NET” feliratnál jelenik meg, a tára súly levonásra került. 

 
„g” és „kg” 
Baloldalon a kurzor () az aktuálisan használt mértékegységnél jelenik meg. 

 

„S.Q” és „S.W” 
A jobboldalon kurzor az „S.Q.” feliratnál jelenik meg, akkor mintavételi egység 

kevesebb, mint 10 db. Ha kurzor az „S.W” jelzésnél jelenik meg, akkor a mintavételi 

egység súlya nem megfelelő. 

 

Alacsony akkumulátor feszültség: 

Az LCD kijelzőn a     kifejezés jelenik meg, a mérleg alacsony akkufeszültség 

üzemmódban üzemel.  

 

Nyomógombok: 
 0-9 
Tartsa nyomva a (0) gombot, ha a kijelzőn a 6.1-6.5 számtartomány jelenik meg a 

mérleg megfelelő akkumulátor feszültség mellett üzemel, ha a jelzett érték kevesebb. 

mint 5.5 a készülék alacsony akkumulátor feszültséget jelez. 

 

 
Tartsa nyomva a  gombot kijelző háttérvilágításának be- és kikapcsolásához. 

 

CE 
Nyomja meg a CE gombot, ha törölni szeretné az egységárat. 

 

ZERO 
A gomb megnyomásával súly lenullázódik. 

 

 - 
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TARE 
Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tára tartomány, a 

kijelzőn 0 jelenik meg és az LCD kijelzőn a net feliratnál a kurzor megjelenik. 

 

 
SAMPLE 
A gomb megnyomásával beállíthatja a mintamennyiséget. 

Példa: Helyezzen 50 db csavart a mérlegre, nyomógombok segítségével írja be, 

hogy 50, majd nyomja meg a SAMPLE gombot. A mérleg kiszámítja a tálcára 

helyezett csavarok súlyát és az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjeleníti. 

 

WS 
Amennyiben ismeri az egy egységnyi tétel tömegét, ennek a gombnak a 

segítségével beállíthatja azt. 

Példa: Ön tudja, hogy egy csavar súlya 2 g. Nyomógombok segítségével írja be, 

hogy 2, így a WS gomb megnyomása után az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén 

megjelenik a beírt egységsúly. 

 

ALARM 
 

Ennek a gombnak a segítségével a darabszám és a súlyra vonatkozóan is értékeket 

állíthat be, aminek a teljesülése esetén a készülék hangjelzéssel figyelmeztet. 

Példa 1: Nyomja meg egyszer az ALARM gombot, az LCD kijelző UNIT WEIGHT 

részén megjelenik a PCS felirat. Írja be azt a darabszámot, aminek teljesülése 

esetén figyelmeztetést szeretne.  

Példa 2: Súly intervallum teljesülésénél szeretne figyelmeztetést. Nyomja meg 

kétszer az ALARM gombot, az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik az LO 

felirat. Írja be, az intervallum alsó határát, majd az ALARM gomb megnyomásával 

(az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik az HI felirat) írja be az intervallum 

felső határát. Például a két érték 1400 g és 1600 g. A mérleg hangjelzéssel 

figyelmeztet, ha a mért mennyiség a két érték között van. 
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Példa 3: Egy meghatározott súly túllépésénél szeretne figyelmeztetést, ebben az 

esetben az LO résznél írja be a kívánt mennyiséget. Például, ha 1500 g értéket ír be, 

a mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha nagyobb súly van a mérlegen. 

 

 

M1-M3 
A készülék memóriájában 3 adat tárolható, amely az M1, M2, M3 nyomógombokkal 

közvetlenül előhívható. 

Példa: 5 g mennyiséget az M2 memóriába szeretne elmenteni. 

- Írja be a nyomógombok segítségével a mennyiséget: 5 

- Hosszan nyomja meg az M2 gombot, ameddig sípolást nem hall. 

- Az M2 alatt tárolt mennyiség (5 g) előhívásához nyomja meg az M2 gombot. A 

kijelzőn megjelenik az 5 g. 

 

 


