
Használati útmutató 
A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T28 típusú hitelesített digitális mérleghez. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Használati útmutató 
A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott NB típusú hitelesített digitális mérleghez. 

 

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati 

útmutatót. 

 

Figyelmeztetés: 
 

• A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg 
alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.  

 
• A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltse fel. 

 
• A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres 

tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca 
közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca 
közepén legyen a tárgy súlypontja!  

 
• Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl 

magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros 
vagy rázkódó helyen!  

 
• Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkreteheti a mérőcellát!  

 
• Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy 

alacsonyabb feszültség tönkreteheti a készüléket! 
 

• Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózatból, ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket! 

 
• A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!  

 
• Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!  

  



Nullpont beállítás: 
A ZERO gomb megnyomásával a mérleg nullázható. Megjegyzés: ezt a funkciót 

bármikor használhatja, de célszerű, amikor a mérőtálca üres. 
 

Tárázás: 
A TARE gomb megnyomásával a mérleg tárázható. 

Helyezze a mérőedényt a mérőfelületre, a súly megjelenik a kijelzőn. A TARE gomb 

megnyomásával a súly lenullázódik és a kijelzőn megjelenik a TARE felirat. A 

mérőedényt  eltávolítja, a kijelzőn negatív súly fog megjelenni. 

 

Paraméter beállítás, kalibrálás 
Kapcsolja ki a mérleget. Nyomja meg a TARE/UNIT gombot és egyidejűleg kapcsolja 

be a mérleget. A kijelzőn megjelenik a „FO CAL” felirat. 

 
Kalibrálás, Osztásérték beállítás, Kapacitás beállítás: 

Ez a funkció felhasználó számára nem érhető el. 

 

Háttérvilágítás: 

A beállítások menüben (kijelzőn a „FO CAL” felirat jelenik meg) nyomja meg 
háromszor a ZERO gombot, a kijelzőn az „F3 b├” jelenik meg. Nyomja meg a 
TARE/UNIT gombot. A ZERO gomb segítségével tudja megváltoztatni a beállítást. 
AU=automatikus, OFF=kikapcsolva, ON=bekapcsolva. A TARE/UNIT gombbal 
elfogadhatja a beállítást. 
 
 
Automatikus kikapcsolás: 

A beállítások menüben (kijelzőn a „FO CAL” felirat jelenik meg) nyomja meg ötször a 

ZERO gombot, a kijelzőn az „F5 oFF” jelenik meg. Nyomja meg a TARE/UNIT 

gombot. A ZERO gomb segítségével tudja megváltoztatni a beállítást. A lehetőségek 

közül (0, 3, 5. 10, 20 perc) válassza ki a megfelelőt. A TARE/UNIT gombbal 

elfogadhatja a beállítást. 

 

 

 

 


