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UltraShip
Postai mérleg

Használati útmutató

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi 
több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas.
 Ez a mérleg az alapos tervezésnek köszönhetően rendkívül hosszú élettartammal
bír, mindazonáltal nagyon fontos, hogy soha ne ejtse le, vagy terhelje túl.  A mérleg
egy  műszer,  melyben  érzékeny  szenzorok  működnek.  Ha  leejti,  vagy  túlterheli
készülékét, az érzékelőket sokk éri, mely akár tönkre is teheti azokat. A sokkhatás
utólag megállapítható,  mely  esetben  automatikusan  elveszti  garanciáját.  Gondos
használat mellett mérlege hosszú éveken át fogja Önt szolgálni, még kalibrálásra
sem lesz szüksége.
 Csak a gyártó által forgalmazott 7,5V, 100mA paraméterekkel rendelkező adaptert
használjon!
 Ne tegye ki a mérleget tűző napfénynek, párás, vizes környezetnek. Csak teljesen
vízszintes  és  stabil  helyzetben  használja.  Ha  hosszabb  ideig  nem  használja,
távolítsa el  az elemeket.  Csak  új  elemeket  használjon,  ne keverjen lemerülteket
újakkal.
 A  mérleg  közelében  –  csakúgy  mint  egy  repülőgépen  –  ne  használjon
rádiófrekvenciás  eszközöket,  pl.  mobiltelefont,  mert  megzavarhatják  a  mérleg
működését.
 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.



Funkciók, specifikációk

Automatikus kikapcsolás (140 másodperc)
Automatikus kalibrálás

Levehető kijelző (1 méteres dróttal)
Nagy, kétsoros LCD kijelző

Többfunkciós mérőtálca
g/kg, vagy oz/lb mértékegységek

Utolsó mérés megjelenítése 120 mp-en át
Mérőtálca mérete: 200*180mm

Tömeg(készülék/csomagolással): 1450/1750g
Működési hőmérséklet: 15-30 °C

Áramforrás: 6db R14C szárazelem, vagy gyári adapter (5V, 100mA)

HOLD funkció:
Mérés közben a HOLD gomb egyszeri  megnyomásával a mérés eredménye 120
másodpercen át a kijelzőn marad. A HOLD gomb ismételt megnyomásával a funkció
kikapcsolható.

Automatikus kikapcsolás funkció:
A mérleg 140 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, így védve az elemeket a
lemerüléstől. 
Ezt a funkciót  a következő módon tudja kikapcsolni:Tartsa lenyomva a Tare/Zero
gombot és a mérleg bekapcsoló gombját (On/Off). Engedje fel mindkét gombot. A
kijelzőn az A_On vagy A_Off  jelenik  meg, attól függően, hogy be vagy ki  van –e
kapcsolva az automata kikapcsolás funkció. A Tare/Zero gombbal tud a lehetőségek
közül  választani  (válassza  az  A_off  lehetőséget).  A  kiválasztott  módot  az  Unit
gombbal tudja megerősíteni (mérleg oldalán, a mértékegység váltó gomb). A kijelzőn
megjelenik az L-On vagy L_off felírat, itt a Tare/Zero gombbal a kék háttérvilágítást
tudja ki vagy be kapcsolni. Az On/Off gomb megnyomásával jóváhagyja a kiválasztott
beállításokat.

Mérés előtt:
Bekapcsoláskor néhány másodperc után munkakész állapotba kerül a mérleg. Ez idő
alatt önellenőrzés zajlik, ami a kijelzőn is látható. Válasszuk ki a mértékegységet az
M1, M2 gombbal. Kezdjük el a mérést!  Ha esetleg edényt használ, vagy összetett
méréseket  végez,  akkor  válik  hasznossá a TARE (tara)  funkció,  mellyel  bármikor
kinullázhatja a számlálót.

Kalibráció:
Mikor kerül erre sor? Ha a mérleg nem pontos, esetleg át lett telepítve, vagy az idő
előrehaladtával az alkatrészek kopása miatt erre szükség van.
A gondosan használt mérlegnek szinte soha nem lesz szüksége kalibrálásra!
Figyelem! A kalibrációhoz szüksége lesz egy pontosan 20 kg-os súlyra, illetve súlyok
kombinációjára!
 

Kikapcsolt állapotban nyomja meg az M1+ON/OFF gombok együttesét, míg a mérleg
bekapcsol.  A  kijelző  a  „CALE”  feliratot  fogja  mutatni.  Ekkor  engedje  fel  az  M1
gombot. Helyezze  a készülék középpontjára a kért súlyt, és várjon 3 másodpercig.
Nyomja meg a TARE gombot, a készülék a PASS feliratot fogja mutatni. A kalibráció
ezzel véget is ért. Vegye le a súlyt/súlyokat, és kapcsolja ki a készüléket. Próbálja ki
a mérleget, győződjön meg a pontos működésről.

Hibaüzenetek és azok lehetséges elhárítása:
Ha a kijelzőn valaha is az „---” vagy az „Overload” felirat jelenik meg, az azt jelenti,
hogy a mérleg szenzorai károsodtak, például leejtés, túlterhelés, vagy más komoly
fizikai  behatás  következtében.  Próbálja  meg  kalibrálni  mérlegét.  Kisebb  mértékű
károsodás esetén még működőképessé válhat a mérleg.

Ha a kijelzőn valaha is az áthúzott elem szimbólum jelenik meg, akkor azl a merülő
elemekre utal. Ha a probléma megmarad az elemek cseréje után, akkor a mérleg
esetleg nem tudja magát beállítani.

Ha a kijelzőn az UNST felirat  jelenik  meg, akkor  a mérleg nem vízszintes,  stabil
helyen áll. Kérjük, próbálja meg máshová áthelyezni, nézze meg, nincs-e valami a
tálca alá beszorulva. Ha minden próbálkozás ellenére az UNST jelzés nem tűnik el,
az utalhat végzetes túlterhelésre.

Instabil  értékek,  le-,  fel  változó  mért  tömeg:  cseréljen  elemeket,  ellenőrizze  az
adaptert  (7,5V,  100mA).  Néhány esetben  statikus  elektromos  töltés,  illetve  erős
elektromágneses tér is okozhatja ezt. Távolítsa el az elemeket, illetve húzza ki az
adaptert és földelje le a mérleget néhány percre pl. radiátoron. Ezután érdemes más
helyszínen is kipróbálni.

Garancia:
A termékre a magyar törvények által előírt 1 év garancia jár. Ezen időszakon belüli
meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. A gyár által biztosított 29
évre szóló garancia  érvényesítéséhez lépjen kapcsolatba a MyWeigh Europe-pel,
címük: Marienstr. 37-43, D-41836 Hückelhoven.
Mindkét  típusú  garancia  érvényesítéséhez  szüksége  lesz  a  bizonylatra,  melyet
gondosan őrizzen meg!

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


