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Digitális Konyhai Mérleg 
0~5000g 

 
Mérleg ismertetése: 
 
Elemmel működő nyúlásbélyeges digitális mérleg, mozgó, kopó alkatrészt nem tartalmaz. LCD kijelzővel, háttérvilágítással szerelt. 
Választható mértékegységekkel (g, OZ, Lb), 1g/0.007Lb/0.10oz mérési felbontással. Általános konyhai súlymeghatározó eszköz. 
Három program funkcióval, mérés, visszamérés és kalibrálás. Háttérvilágítással, energiatakarékos üzemmóddal. 

 
 

 
 
 

 
Mérleg használata: 
Használata egyszerű, megkönnyítve a felhasználó munkavégzését. A jobb oldalon található bekapcsoló gomb magnyomása után a 
mérleg bekapcsol háttérvilágítással. Harminc másodperc tétlenség elteltével a háttérvilágítás lekapcsol az energiatakarékosság 
érdekében. Kettő perc tétlenség elteltével a mérleg automatikusan kikapcsol. A bal oldalon található mértékegység váltó gomb 
használatával kiválaszthatjuk a kívánt mértékegységet. A mérlegre helyezett tárgy súlyát a kijelző nagy pontossággal megjeleníti, 
ez az első program funkció. A másodlagos programfunkció használatához, azaz a visszaméréshez a mérlegre helyezett tárolóedényt 
töltsük tele, vagy már megtöltve helyezzük rá. Nyomjuk meg ismét a bekapcsoló gombot, ekkor a mérleg visszamérés (Tara) 
üzemmódba lép. Evvel a funkcióval könnyen meghatározhatjuk a tárolóedényből kivett anyag súlyát. PL: egy zacskó liszt súlya kb. 
1kg, de a tésztához csak 300g kell, ebben az esetben a mérlegre helyezett zacskó liszt súlyát meghatározva, a tara gomb lenyomása 
után a mérleg pontosan kijelzi a zacskóból kikanalazott liszt súlyát. A kikapcsoláshoz, tartsuk lenyomva a bekapcsoló gombot. 
 
 

Üzembe helyezés: 
A mérleg hátulján található elemtartó rögzítő pecket a körmünk használatával feszítsük hátra, majd húzzuk felfelé. Ekkor az 
elemrögzítő fedél teteje kinyílik. Az üzemeltetéshez kettő darab AAA elemre van szükség. Az elemek behelyezésekor ügyeljünk a 
polaritásra, az elemek behelyezése után zárjuk vissza az elemrögzítő fedelét. 

 
Kalibrálás: 
A kalibrálás programfunkciót abban az esetben érdemes használni, mikor a mérleg helytelen mért adatokat szolgáltat. A folyamat 
megkezdése előtt célszerű előkészülni 5 db 1kg tömegű kalibrálósúllyal. A kalibráló menübe történő belépéshez kikapcsolt 
állapotban nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, majd közvetlen ezt követően azonnal tartsuk lenyomva három másodpercig a 
mértékegységváltó gombot. Ekkor a menü kéri a választott kalibráló súly tömegét. A mértékegységváltó gomb segítségével 
választhatunk 3000g, 5000g, 10000g, és 15000g, közt. Ajánlott a 3000g illetve az 5000g kalibráló súly használata. Válasszuk ki a 
kívánt tömegű kalibrálósúlyt, majd nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, ekkor a belső maximális mérhető súly jelenik meg, 
nyomjuk meg ismét a bekapcsoló gombot, ekkor a mérleg kéri az első kalibráló súlyt. Helyezzük ezt a mérlegre, várjunk, amíg a 
mérleg kéri a következő kalibráló súlyt. Helyezzük rá a mérlegre a második kért kalibráló súlyt, majd várjuk meg, míg a mérleg 
kalibrálja önmagát. A helyes kalibrációs folyamatot a mérleg a „Pass” üzenet megjelenítésével erősíti meg.  

 
Biztonsági figyelmeztetés: 
A mérleg méréshatára 5kg, kérjük ettől nehezebb tárgyakat ne helyezzen rá, ne lépjen a mérlegre, a túlsúlyozás károsíthatja a 
mérleget, mely károsodásnak külső jelei nincsenek. A károsodott mérleg hibás mért adatokat szolgáltat. Tárolás közben ne 
pakoljon a mérlegre semmit, száraz, hűvös helyre tegye, óvakodjon attól, hogy leejtse.  
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