2.1 Gombok leírása
ZERO – A ZERO gomb lenulázza a skálát
Tare – a TARE gomb, kivonja a tára árát, és a bruttó módból nettó értékre állítja a gépét
STORE- a STORE gombot arra használjuk hogy mentsen a skálán
ADD- az ADD gomb összegyűjti és eltárolja a súlyt és mennyiséget amikor megnyomja
M1 to M8 – Eltárolja az értékeket 8 különböző helyen
C – a C gombbal tudjuk törölni az elmentett adatokat
0-9 – A numerikus billentyűk (0-9) arra használjuk hogy elmentsük az egység árakat.
Decimal point – arra használjuk hogy beállítsuk az egység decimális pontját.
2.2 Kijelző leírása
1. Tare jelzés: – A tare jelzés LED-e a készülék baloldalán található a weight window alatt
2. Zero jelzés: a ZERo jelzés LED-e a készülék jobb oldalán található a weight window alatt
3. Alacsony töltöttség: az alacsony töltöttség jelző az unit price window alatt helyezkedik el
3. működés
1. Amikor a töltöttség alacsonnyá válik, az alacsony töltöttség jelzője világítani kezd, kérem tegye fel tölteni a
készülékét.
2. bekapcsolás után hagyja 10 percet melegedni a pontosabb eredmény érdekében3,2,1
Skála nullázása:
amikor nincs semmi termék a mérlegen de nem 0-t mutat a kijelző, nyomja mmeg A ZERO gombot
Mérés:
Helyezze el a terméket amit mérni kiván , és a kijelző mutatja a súlyát
Tare
Tegye rá a csomagolást (vagy dobozt amiben tárolni kivánja a terméket) a készülékre, nyomja meg a TARE
gombot, a TARE jelzés bekapcsol, és a csomagolás súlyát levonja. Amikor szeretné megszüntetni nyomja
meg a TARE gombot megint.
Túlsúly felhelyezése:
Kérem a maximum kapacitásnál ne adjon több súlyt hozzá, amikor a készülék riasztója megszólal kérem
távolítsa el a rajta lévő csomagokat hogy elkerülje a sérülést a készülékben
Felhalmozás működése:
Előkészítés: Kérem bizonyosodjon meg hogy a mérőplatform üres, a felhalmozó értéke 0, és a mérőeszköz
stabil helyzetben van
Felhalmozás: Tegye rá a mérni kívánt árut a mérőplatformra, várjon amíg a mérő stabilan mutatja az értéket,
nyomja meg az ADD gombot
nullázás: Akármikor lenullázhatja a C gombbal
Ár elmentése:
8 árat tud elmenteni a készüléke:
Nyomja meg a STORE gombot, aztán üsse be az értéket amit menteni kiván, nyomja meg az M* (*=1-8)
gombot. A kívánt érték ellesz mentve az M*(*=1-8) ig helyen, ha már mentett arra akkor felül fogja írni az
előző mentését.
2. mentés betöltése: Ha elő akarja hívni mérés közben, nyomja meg az M*(*=1-8) gombot.
4. Figyelmeztetés:
– Figyeljen rá hogy az elemeket polaritásuknak megfelelően helyezze be.
– Védje a készülékét a víztől, és a napsütéstől
– Ne tegye készülékét erős mágneses tér közelébe

