HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCS 300 KG RAKTÁRI MÉRLEG

FIGYELMEZTETÉS
Köszönöjük, hogy a Demandy TCS mérleget választotta!
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, mielőtt használni kezdi a készüléket!
1. Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy
alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
2. Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkreteheti a mérőcellát!
3. Ha túlterheli a mérleget, akkor a készülék riaszt és a kijelzőn megjelenik a “FULL” felirat.
Ebben az esetben távolítsa el az összes árut a mérlegről!
4. Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb
feszültség tönkreteheti a készüléket!
5. Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózatból, ha hosszabb ideig nem használja
a készüléket!
6. A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
7. Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

JELLEMZŐK
1. Tápfeszültség: AC 230V és DC 4V / 4Ah (beépített akkumulátorral).
A mérleg működőképes az akkumulátor töltése közben is.
2. Használható: 0 °C - 40 °C között, <85% R.H. páratartalomnál
3. Összeadható árak: 1-99
4. Adatok megjelenítése:
“WEIGHT” (azaz súly) feliratú kijelző: 5 számjegy
			“UNIT PRICE” (azaz egységár) feliratú kijelző: 5 számjegy
			
“TOTAL PRICE” (azaz végösszeg) feliratú kijelző: 6 számjegy

A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI
1. Csomagolja ki a mérleget és az alkatrészeit, majd tegye a mérleget lapos helyre!
2. Fordítsa fel a mérleget, majd csavarja be a helyére a mérleg talpait!
3. Fordítsa vissza a mérleget, majd a gyorskioldó segítségével hajtsa fel függőleges irányba
a fejegységet tartó rudat!
4. Rögzítse a zsáktartó keretet a két darab anyacsavar segítségével!
5. Csatlakoztassa a vezetéket és rögzítse a kijelzőt!
6. A készülék készen áll a használatra.

MŰKÖDÉS
Bizonyosodjon meg róla, hogy a mérleget sík helyre állította és a készülék nem mozog!
1. BEKAPCSOLÁS
A készüléket a fejegység hátoldalán található kapcsolóval tudja bekapcsolni. Amennyiben
a kijelzőn a “ZERO” és “STAB” feliratok mellet is megjelenik a következő ikon: , akkor a
készülék készen áll a használatra.

2. H
 ÁTTÉRVILÁGÍTÁS:
A háttérvilágítás be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a jobb alsó gombot ( )! Ha nincs a
mérlegen súly, akkor a készülék energiatakarékos módra vált és a világítás 3 másodperc
elteltével kikapcsol.
3. ZERO billentyű
A ZERO billentyű megnyomásával a “WEIGHT” (azaz súly) feliratú kijelzőn az érték nullára
módosul, kiváve ha a tára funkció aktív.
4. TARE billentyű (tára funkció)
(1) T ÁRA FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA: helyezze a súlyt a mérlegre, majd nyomja meg a TARE
billentyűt, ekkor a súly kijelzőn az érték nullára módosul.
(2) T ÁRA FUNKCIÓ LETILTÁSA: a mérlegről eltávolítva a súlyt, a súly kijelzőn negatív érték
jelenik meg. A TARE billentyű lenyomásával az érték újra nulla lesz és a “ZERO” felirat mellet
újra megjelenik a következő ikon: .
A táratartomány a teljes kapacitás kb. 30%-a.
5. [0] - [9] billentyűk
A numerikus billentyűk [0] - [9] segítségével lehet beírni az egységárakat.
6. ADD billentyű
A mérleg maximum 99 db különböző súlyú termék árának összeadására képes.
(1) Helyezze az árut a mérlegre. Amint a súly kijelzőn megjelenik termék súlya, akkor a
numerikus billentyűk segítségével adja hozzá az egységárat!
(2) A
 mint megnyomja az ADD billentyűt, az egységár kijelzőn megjelenik az alábbi felirat: Add.1.
Vegye le az árut, majd helyezzen egy újabbat a mérlegre, és a numerikus billentyűk
segítségével adja hozzá az új termék egységárát! Ekkor a “TOTAL PRICE” (azaz végösszeg)
feliratú kijelzőn, az előző két termék összeadott ára jelenik meg.
Amint újra megnyomja az ADD billentyűt, az egységár kijelzőn megjelenik az Add.2 felirat.
(3) Ismételje ezt a lépést addig, amíg az szükséges!
Ha meg akarja szakítani ezt a műveletet, csak nyomja meg a C gombot.
7. [C] billentyű
A [C] billentyű segítségével törölhető az egységár.
8. [·] billentyű
A [·] billentyű megnyomása után írható be az egységár tizedes értéke a numerikus
billentyűk segítségével.
9. STORE billentyű
Az egységárak tárolására szolgál. Nyomja meg a Store billentyűt először, ezután az egységár
kijelzőn a “o” ikon jelenik meg. Ekkor adja meg az egységárat a numerikus billentyűk [0] - [9]
segítségével és nyomja meg a kívánt memória billentyűt [M1, M2, stb.]! Ezzel az egységár
tárolódott.
10. Memória [M1, M2, stb.] billentyűk
A már tárolt egységárak előhívására szolgálnak. Helyezze az árut a mérlegre és nyomja meg
az egyik memória billentyűt [M1, M2, stb.], ekkor az egységár és a vonatkozó végösszeg
jelenik meg a képernyőn.

KARBANTARTÁS
1. AKKUMULÁTOR
Ha az egységár kijelzőn megjelenik az “-Lb-” felirat, a töltöttségi szint alacsony és a
készüléket azonnal tölteni kell. A mérleget kb. 70 perc töltés után tudjuk egy órán keresztül
folyamatosan használni. Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket (legalább 3
hónapig), az első újbóli használat előtt töltse azt folyamatosan legalább 24 órán keresztül,
különben kárt okozhat az akkumulátorban!
2. L EHETSÉGES HIBÁK
Hiba

Lehetséges ok

Elhárítás

Az AC lámpa nem világít.

1) A mérleg nem csatlakozik
az elektromos hálózatra.
2) A tápkábel megsérült.

1) Csatlakoztassa a mérleget
az elektromos hálózatra!
2) Cserélje a tápkábelt!

A mérleg nem kapcsol be
Az akkumulátor vagy
ha akkumulátorról üzemel. a vezetéke megsérült.

Kérje szakember segítségét!

Túlfeszültség LED világít,
figyelmeztető hangot
ad a készülék, majd
automatikusan kikapcsol.

1) Töltse fel az akkumulátort!
2) Cseréltesse ki az
akkumulátort szakember
segítségével!

Az akkumulátor túl hosszú
ideig volt használatban.

A súly kijelző folyamatosan 1) Alacsony a feszültség,
változó értéket mutat
és lemerült az
akkumulátor.
2) Túl sok nedvesség a
környezetben.

1) Töltse az akkumulátort
legalább 10 órán keresztül!
2) Kérje szakember
segítségét!

