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Használati útmutató 
A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott TCS típusú digitális lapmérleghez. 

 

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 mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén 

törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!  
 

• 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! 
 

• Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!  
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Nyomógombok: 
 

ZERO 
A gomb megnyomásával súly lenullázódik. 

 

TARE 
Nyomja meg a gombot mérés módban, a gomb melletti lámpa világítani kezd és a 

kijelzőn a súly nullázódik. A tárázás kikapcsolásához ismételten nyomja meg a TARE 

gombot. A gomb melletti lámpa kialszik és a kijelzőn megjelenik az eredeti súly. 

 
HOLD 
A gomb megnyomásával rögzítheti a mért súlyt. 

Helyezze a súlyt a mérőtálcára, majd nyomja meg HOLD gombot. A gomb melletti 

lámpa világítani kezd, a kijelzőn a súly rögzítésre kerül. A gomb ismételt 

megnyomásával törölheti a beállítást. 

 

PACK 
Ennek a gombnak a segítségével a súlyra vonatkozóan értékeket állíthat be, aminek 

a teljesülése esetén a készülék hangjelzéssel figyelmeztet. 

A gombhoz két funkció tartozik: „IN” és az „OUT”. Az alapbeállításnál a „NO” felirat 

jelenik meg. IN funkció: a mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha a mért mennyiség a 

két érték között van. OUT funkció: A mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha a mért 

mennyiség a két érték alatt illetve felett van. Amennyiben a beállított érték felett van 

„HHHHH” jelzés jelenik meg, amennyiben alatta, úgy a kijelzőn a „LLLLLL” felirat 

jelenik meg.  

IN funkció beállítása: Hosszan nyomja meg a PACK gombot. Sípolás után a HOLD 

és a UNIT gombok segítségével válassza ki az „IN” funkciót, majd nyomja meg a 

ZERO gombot. A kijelzőn az „AL-UP” felirat jelenik meg, majd a „0.0” villogni fog. 

Állítsa be az intervallum alsó határát (HOLD, UNIT, PACK, PCS gombok 

segítségével). A ZERO gomb megnyomásával fogadja el a beállítást és lépjen a 

következő lépésre. A kijelzőn az „AL-DN” felirat jelenik meg, majd a „0.0” villogni fog. 

Állítsa be az intervallum felső határát (HOLD, UNIT, PACK, PCS gombok 

segítségével). A ZERO gomb megnyomásával fogadja el a beállításokat. 
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Megjegyzés: A mérleg mindaddig riasztani fog, ameddig a mért súly az intervallum 

közé esik. 

Az „OUT” funkció beállítása a fentiektől annyiban tér el, hogy az „IN” helyett az 

„OUT” funkciót kell választani. 

 

UNIT 
A mértékegységet tudja kiválasztani (lb,kg). 

 

PCS 
Helyezze el a mérőtálcán a minta mennyiséget (a készülék 10, 20, 50, 100, 200, 500, 

1000 darabos mennyiséget tud rögzíteni). Hosszan nyomja meg a PCS gombot. A 

kijelzőn a „P-XX” felirat jelenik meg. A UNIT és a HOLD gombok segítségével 

válassza ki a minta darabszámát. A PCS gomb ismételt megnyomásával rögzítheti a 

beállításokat.  

 

 


