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Használati útmutató a HA-30 mérlegekhez
Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz  
vagy ezer)  mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer,  benne érzékeny szenzorokkal.  
Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan  
használja  mérlegét  annak  nagyfokú  érzékenysége  és  kis  méréshatára  miatt!  Csak  
tökéletesen  vízszintes,  tiszta,  billegésmentes  felületen  használja  a  mérleget!  SOHA  ne  
nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki  
a  mérlegét  erős  rázkódásnak,  ne  ejtse  le,  ne  terhelje  a  méréshatáron  túl!  Óvja  a  
szélsőséges  hőmérsékletektől,  páratartalomtól,  tűző  naptól,  stb.  A  gondatlan  használat  
legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át 
fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.
Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első 
elem  érintkezőjétől.  A  mérleg  4  AAA  elemről,  vagy  egy  DC  3,6-6V/250  mA  adapterről 
működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre.
Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a 
kijelzőn  a  „0.000”  felirat  jelenik  meg.  Az  automatikus  mérés  megkezdődik,  minden 
hozzáadott  anyag  tömegét  megjeleníti  a  mérleg.  A  legnagyobb  pontosság  elérése 
érdekében  mindig  a  tálca  közepén  mérjen.  A  MODE  kapcsolóval  válthat  a  különböző 
mértékegységek  között.  A  mérendő  anyagok  folyamatos  adagolásakor  a  TARE  gomb 
megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő 
mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget!  Túlterhelés figyelmeztetés:  HHHHH, 
ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!
Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az OFF gombbal 
szintén kikapcsolható.
Kalibrálás:  Figyelem!  Csak  a  megfelelő  kalibrálósúly  birtokában  végezze  el!  (Megfelelő  
kalibrálósúly = 20g, mellékelve.) Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a 
így végezhet el:
Kapcsolja  be a mérleget,  majd nyomja meg hosszan a CAL/UCAL gombot.  A mérleg a 
ZERO feliratot mutatja. Nyomja meg a CAL/UCAL gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. 3 
másodperc után a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt, melyet ekkor tegyen a platform 
közepére.  Rövidesen a „PASS” felirat  jelenik  meg, a kalibráció  befejeződött.  Vegye le  a 
súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.
Garancia:  A  mérlegre  rendeltetésszerű  használat  mellett  a  számlán  szereplő  dátumtól 
számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.
Származási hely: Kína
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