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JSHIP-130 és JSHIP-332 Platform mérleghez használati útmutató

Funkciók, specifikációk:

Kapacitás: 60 kg/130lb 0,05 kg/0,1 lb vagy 150 kg/332 lb 0,1 kg/0,2 lb lépésekben
Automatikus kalibrálás, különálló kijelző nagy LCD kijelző (1 m-es dróttal), kg/lb mértékegységek

Utolsó mérés megjelenítése 120 mp-en át, mérőtálca mérete: 380*300 mm
Működési hőmérséklet: 5-35 °C, áramforrás: 4db AA elem, vagy gyári adapter

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

Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a mérleget. néhány másodperc után munkakész állapotba kerül a mérleg. Ez idő alatt
önellenőrzés, önkalibrálás zajlik, ami a kijelzőn is látható. Kezdjük el a mérést! Ha esetleg edényt használ, vagy összetett
méréseket  végez,  akkor  válik  hasznossá  a  TARE (tara)  funkció,  mellyel  bármikor  kinullázhatja  a  számlálót.  Fontos
azonban, hogy a mért tárgyak össztömege ekkor sem lehet több a maximális mérési kapacitásnál.

Mértékegységek: A MODE gombbal a megfelelő mértékegységre válthat: kg/lb.

Elem merülés jelző: Ha az elem merülőfélben van, a kijelzőn egy elemszimbólum fog megjelenni.

Túlterhelés: Ha a kijelző az „EEEEE” feliratot jeleníti meg, az azt jelenti, hogy a mérleg túlhaladt a méréshatárán, túl van
terhelve. Haladéktalanul távolítsa el a mért tárgya(ka)t, mert a mérleg károsodhat, ami a garancia elvesztésével járhat.

A három perces automatikus kikapcsolás aktiválása:
1. Kapcsoljuk be a mérleget az ON gombbal. A mérleg stabilizálódik, a kijelző 0,0 kg-ot mutat.
2. Tartsa az OFF gombot 5 másodpercig nyomva, míg a kijelzőn egy 4 jegyű szám jelenik meg.
3. Tartsa nyomva az OFF gombot 2 másodpercig, amíg a 8026 érték megjelenik.
4. Nyomja meg röviden a TARA gombot. Ekkor a pozíció mutató második számjegye villogni kezd és 0-át mutat. Nyomja
meg röviden 6-szor az OFF gombot, hogy a 0-s számjegy 6-osra változzon. A kijelzőn ekkor a 8626 számjegy látható.
5. Tartsa 2 másodpercig lenyomva az OFF gombot, amíg a 3. beállítási lehetőség feltűnik. A kijelzőn a 6693 szám lesz
látható.
6. Tartsa az OFF gombot 2 másodperc hosszan lenyomva. A kijelző mutatja a dinamikus belső számolást. NE NYOMJON
MEG SEMMILYEN MÁS GOMBOT. Húzza ki az adaptert vagy távolítsa el az elemeket, az automatikus kikapcsolás
aktiválódott.

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 statikus elektromosság szintén káros hatással
van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyet tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati
csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre. A gondatlan használat legtöbbször utólag 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.
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