
AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a HS4 mérlegekhez

Köszönjük,  hogy megvásárolta ezt a digitális  mérleget.  Kérjük, hogy olvassa el  az alábbi  használati 
utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Specifikációk:
Méréshatár: 50 kg / 20g, vagy 150 kg / 50 g-os lépésekben. Autókalibrálás bekapcsoláskor, túlterhelés 
jelzés (OVER). Működési hőmérséklet: 0-40 °C. Automatikus kikapcsolás 3 perc után, HOLD és PEAK 
funkció, elem merülés jelző.

Mérés:
A mérleget  a  pontos  eredmény  érdekében  mindig  függőleges  helyzetben  használja.  Az  „ON/OFF” 
gombbal kapcsolja be a mérleget, mely rövid önkalibrálás után a beáll 0.00-ra. Kikapcsolás szintén az 
ON/OFF gombbal,  vagy automatikusan 3 perc után. A HOLD gombbal rögzítheti,  majd oldhatja fel  a 
kijelzőn  a  mért  értéket  (a  funkciót  a  "o"  szimbólum  jelzi).  A  PEAK  funkciót  a  MODE  gomb 
megnyomásával  hívhatja  elő,  egy lefelé  mutató  háromszög jelenik  meg.  Ezután a  legnagyobb mért 
tömeg rögzül a kijelzőn. A MODE, HOLD gombbal tud kilépni a PEAK módból.

Tárázás:  A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával  egyszerűen 
kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (kg, lb).

Túlterhelés:  Ha  a  mérleget  a  maximális  méréshatárnál  nagyobb  súllyal  terheljük,  akkor  a  kijelzőn 
„OVER” felirat jelenik meg. 

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év 
jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

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. Ne tegye ki a mérlegét  
erős rázkódásnak, ne ejtse le,  ne terhelje a méréshatáron túl!  Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől,  
páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a  
mérleg belsejébe. A gondatlan használat lutólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét!  Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. 
Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át, vagy küldje vissza 
részünkre.

Származási hely: Kína
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