
Protosil Kft 
2071 Páty, Várady József u. 2 

+36 20 2682103  Email:info@praktika.hu    

web: https://www.apraktika.hu/Precizios-Merleg-0-01g-zseb 

  

 

Precíziós, digitalis mérleg DIY anyagok mérésére 

Használati utasítás: 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi 

utasítást.  

Ez az elektronikus mérleg egy precíziós műszer. Ezért normál gondossággal és megfelelő kezeléssel évekig 

megbízható súlymérést biztosít. Soha ne terhelje meg a mérleget a maximális kapacitásán felül. A túlterhelés 

véglegesen károsítja a terméket! Kerülje a szélsőséges hő vagy hideg kitettséget. A mérleg legmegbízhatóbban 

normál szobahőmérsékleten működik.  

Használat előtt mindig hagyja, hogy a mérleg normál szobahőmérsékleten kalibrálódjon. Használat előtti 

első bekapcsolás után hagyjon a mérlegnek 30-60 másodpercet, amig az áramkörök és egyéb alkatrészek az üzemi 

hőmérsékletet elérik, így biztosítva a stabil működést. 

Tartsa az eszközt tisztán és tiszta környezetben. Portól, szennyeződéstől, nedvességtől, légáramlástól tartsa 

távol és ne tegye ki rezgésnek. Egyéb elektronikus berendezések közelsége és aktív működése káros hatással lehet 

a mérleg megbízhatóságára és pontosságára. Minden lemérendő elemet, tárgyat, anyagot óvatosan helyezze a 

tálcára,. Kerülni kell a hanyag, durva kezelést, mert ez tartósan károsíthatja a belső érzékelőt.  

I. Működtetés 

Helyezze a mérleget vízszintes, sík felületre.  

1. Nyomja meg a be / ki (on/off) gombot. 

2. Várjon, amíg a "0.0" megjelenik. 

3. Tegye a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot 

4. Az (UNITS) gomb megnyomásával válthat a mérlegek skálák között 

5. A (LIGHT) gomb megnyomásával kapcsolhatjuk ki ill. be a hattérvilágítást 

 

II. Nettó súly mérése 
 

l.   Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint, 

2.  Helyezzen egy tálcát vagy mérőedényt a mérőfelületre. 

3.  A (TARE) gomb megnyomásával "0.0" jelenik meg, nullára állítva a skálát. 

4. Most már ráteheti a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot, 
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III. Számláló funkció 

Valamennyi darabnak egyenletes súlyúnak kell lennie ahhoz, hogy a számláló funkció működjön 

1. Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (PCS) gombot, amíg meg nem jelenik a (PCS) villogva a jobb 

felső sarokban, és látható lesz egy minta (véletlen) szám. 

3.    Válasszon egy minta számot a használni kívántak közül: 25, 50, 60, 75, 100. 

4.    Nyomja meg az (UNITS) gombot, amíg a kijelzőn nem jelenik meg az utasítás. A megerősítéshez 

nyomja meg a (PCS) gombot. 

5.   Nyomja meg a (PCS) gombot újra a számláláshoz.  

6.    Most már tetszőleges számú elemet helyezhet a platformra, a mérleg megjeleníti a darabszámot. 

7.    A minta eltávolítása a mérlegről 

8.     Ezután már mérhető a darabszám 

9.     A súlymérő és számláló funkciók között a (UNITS) és a (PCS) gombokkal válthatunk. 

 

IV. Kalibráció, Beállítás 

A kalibrálás nem szükséges az első használat előtt. Csak akkor kalibrálja a mérleget, ha a skála nem 

megfelelően mér.  

1. Nyomja meg az on6off gombot 

2. Várjon, amíg a kijelzőn a 0.0 megjelenik, majd nyomja meg és tartsa a (UNITS) gombot 3 

másodpercig. A kijelzőn a CAL! Jelzés jelenik meg, ekkor engedje el a (UNITS) gombot. 

3. Nyomja meg ismét a (UNITS) gombot, mejre a CAL! ismét megjelenik a szükséges 

kalibrációs súlyt kérve 

4. Tegyük a mérlegre a kalibrációs súlyt, mire a kijelzőn a PASS! Jelzést látjuk, majd térjünk 

vissza normal mérési módba. 

5. Vegyük le a kalibrációs súlyt és nyomjuk meg az on/off gombot a mérleg 

kikapcsolásához. S ezzel készen is vagyunk. 

 

V. Specifikáció 

 
Kalibrálás: automatikus 

Mérési tartomány: 0 tól 500 gramm 

Automatikus kikapcsolás: 30 másodperc után 

Használati hőmérséklet tartomány: 10 és 30 C fok között 

Elem: 2 x AAA ceruzaelem ( nem tartozék) 


