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Használati útmutató MyWeigh iBalance 101 mérleghez
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást a  
megfelelő használat és karbantartás érdekében.
Figyelem!
EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt!
Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá!
Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget!
SOHA ne terhelje túl a mérleget (ne tegyen rá 100g feletti súlyt, ne ejtsen rá semmit)!
SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)!
Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól,  
stb. A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas.  
A mérleg egy műszer,  benne érzékeny szenzorokkal.  A mérleget  nedves ruhával  tisztítsa,  de vigyázzon nehogy víz 
kerüljön  a  mérleg  belsejébe.  A  statikus  elektromosság,  elektromágneses  interferencia  (pl.  mobiltelefon,  tápegység,  
számítógép, stb által) 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.  Csak a  
megfelelő adaptert használja. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár! 
Első lépések:  a  gyári  adapter  csatlakoztatásával,  vagy  6  darab  friss  AA elem használatával  helyezheti  üzembe a  
mérleget. Ezután helyezze óvatosan a mérőtálcát a mérőfelületre.  Nyomja meg az O (piros) 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 mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az O (piros) gombbal szintén kikapcsolható.
Tárázás:  A  mérendő  anyagok  folyamatos  adagolásakor  a  „Z”  gomb  megnyomásával  egyszerűen  kinullázhatjuk  a 
számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. SOHA ne tegyen több, mint összesen 100g-nyi tömeget a mérlegre!  
A kijelző bal oldalán látható egy vízszintes sorokból felépülő skála, ez jelzi a mérleg terheltségét: teljes terhelésnél már a 
legfelső sáv is bekapcsol.
Mértékegységek: A „UNITS” gombbal válthat a különböző mértékegységek között.
Darabszámlálás: Bekapcsolás után a „UNIT” gombbal kapcsolja a mérleget PCS módba. Tegyen kívánt mennyiséget a 
mérendő tárgyból a mérlegre. Nyomja meg annyiszor a „PCS” gombot, ahány darabot a mérlegre tett. Nyomja meg a 
„UNIT” gombot, amivel eltárolja a tömeget. A kijelzőn ekkor „PASS” látható. A mérleg készen áll a darabszámlálásra. A 
„UNIT” gombbal tud a darabszámlálós módból kilépni.
Kalibrálás: Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában és csak ha valóban szükséges, akkor végezze el!
Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:
Kapcsolja ki a mérleget és helyezze sima és stabil felületre. A kalibrálást lassan, óvatosan végezze! Tartsa lenyomva a 
„Z” gombot és nyomja meg az O (piros) gombot amíg egy véletlenszerű szám feltűnik. Ekkor engedje fel a gombokat.  
Várjon néhány másodpercet,  majd nyomja meg a „UNIT” gombot:  a kijelző a „00SAVE” feliratot  fogja mutatni,  majd 
megjeleníti a 100.000 feliratot. Óvatosan helyezze a 100 g súlyt a platformra. Ismét nyomja meg a „UNIT” gombot: a 
kijelző a „00SAVE” feliratot fogja mutatni. Vegye le a súlyt finoman és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejeződött.
Túlterhelés:  Túlterhelés esetén az „EEEE” felirat  jelenik meg. Azonnal vegye le a mért  tárgyakat a mérlegről,  mely  
túlterhelés következtében károsodhat.

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

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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