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Használati útmutató a Jscale CJ-600 és CJ-4000 mode llhez

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

Elsı  használat :  Nyissa  ki  a  készülék  alján  található  elemfedelet,  távolítsa  el  a  kis  fóliát  az  elsı  elem  érintkezıjétıl.  A fedél
visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés :  Nyomja meg az O (piros) gombot.  A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol,  a kijelzın a „0.0” felirat  jelenik meg. Az
automatikus mérés megkezdıdik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében
mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás : A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 150 másodperc után. Az O (piros) gombbal szintén kikapcsolható.

Tárázás : A mérendı anyagok folyamatos adagolásakor a „Z/T” gomb megnyomásával egyszerően kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal
megkönnyítve a következı mérést.

Mértékegységek : A „MODE” gombbal válthat a különbözı mértékegységek között.

Darabszámlálás : Bekapcsolás után a „MODE” gombbal kapcsolja a mérleget PCS módba. Nyomja meg egyszer a „PCS” gombot,
ekkor az „S=10” felirat jelenik meg. Tegyen a mérendı tárgyból 10 darabot a platformra és nyomja meg a „MODE” gombot, amivel
eltárolja a 10 tárgy tömegét. A kijelzın ekkor „10” látható. A mérleg készen áll a darabszámlálásra. További lehetıségek: a „PCS” gomb
többszöri megnyomásával 10, 20, 50, 100 darabot is beállíthatunk mérési alapnak. 

Kalibrálás : Figyelem! Csak a megfelelı kalibrálósúly birtokában és csak ha valóban szükséges, akkor végezze el! 
 Idıvel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:
CJ-4000 esetében kapcsolja ki a mérleget és helyezze sima és stabil felületre. A kalibrálást lassan végezze! Tartsa lenyomva a Z/T
gombot és nyomja meg az O (piros) gombot amíg egy véletlenszerő  szám feltőnik. Ekkor engedje fel a gombokat. Várjon néhány
másodpercet, amíg ez a szám stabilizálódik. Ekkor nyomja meg a MODE gombot: a kijelzı a „00SAVE” feliratot fogja mutatni, majd
visszatér a véletlenszerő számhoz. Óvatosan helyezze a 4000g-nyi súlyt a platformra, ezalatt a szám is nıni fog. Ismét nyomja meg a
MODE gombot: a kijelzı a „00SAVE” feliratot fogja mutatni. Vegye le a súlyt és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejezıdött.
CJ-600-as modell esetén a kalibrációt a következıképp végezze. Kapcsolja ki a mérleget, majd tartsa nyomva a Z/T gombot. A kijelzın
egy véletlenszerő szám jelenik meg. Várjon pár másodpercet, míg ez a szám stabilizálódik. Nyomja meg ismét a Z/T gombot, a mérleg
kalibrálja a 0-át és kéri a kalibrálósúlyt (500g). Tegye az 500g-nyi súlyt a platformra. A Z/T gomb ismételt lenyomásával a mérleg a
PASS feliratot mutatja. Vegye le a súlyt és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejezıdött.

Túlterhelés :  Túlterhelés  esetén  az  „EEEE”  felirat  jelenik  meg.  Azonnal  vegye  le  a  mért  tárgyakat  a  mérlegrıl,  mely  túlterhelés
következtében károsodhat.

Garancia : A mérlegre rendeltetésszerő használat mellett a számlán szereplı dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül
kereskedıjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A
mérleg egy mőszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erıs rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron
túl! Óvja a szélsıséges hımérsékletektıl, páratartalomtól, tőzı naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy
víz kerüljön a mérleg belsejébe. A statikus elektromosság szintén káros hatással van a mőszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás,
bizonytalan mőködés. 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 győjtıpontba, ahol
újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.
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