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HC-1 digitális kézi számláló  
 

Rendelési szám: 100574, 100572, 101030 
 

Rendeltetésszerű használat 
A digitális kézi számláló események számbavételére és kijelzésére 
szolgál, ilyen például a hozzányúlások számlálása lemeztárakban. 
A számlálót két gombbal kezeljük. Minden egyes gombnyomás 
egy eseménnyel növeli a digitális kijelzést. A 4-jegyű kijelzőt 
kézzel lehet kinullázni. 
A két számológomb ergonómikus elhelyezése által mind a 
jobbkezesek, mind a balkezesek számára jól kezelhető a számláló. 

A számlálót egy lítium-gombelem táplálja. 
Vegyük figyelembe a jelen kezelési utasítás biztonsági előírásait. 
 

Biztonsági előírások 
 A jelen kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő 

károk esetén megszűnik a garancia. Nem vállalunk semmiféle 

felelősséget a következményes károkért sem. 

 A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi 
károkért sem vállalunk felelősséget. Az ilyen esetekben is 
megszűnik a garancia. 

 Biztonsági okokból tilos a készülék bármilyen önkényes 
módosítása és/vagy átépítése. 

 Fordítsunk gondot a készülék szakszerű használatba-vételére. 
Vegyük ehhez figyelembe a jelen kezelési utasítást. 

 Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős 

rezgések vagy magas páratartalom behatásának. A készülék 

kijelzett értéke csak a 0C ÷ +50C hőmérséklet-tartományon 

belül garantált. 

 A készülék házát az elemtartó fedelének a kinyitásán kívül 
nem szabad megbontani. 

 Ez az elektronikus készülék nem való kisgyerek kezébe. 
 

A készülék részei 
 
1 számlálógombok 
2 kijelző 
3 nullázógomb (reset) 
4 hátoldali elemtartó 

 
 

Az elemek berakása/cseréje 
A számláló működéséhez egy CR1616 típusú lítium-gombelemre 
van szükség, amely szaküzletekben kapható. 

 Egy pénzérme segítségével forgassuk el a 
számláló hátulján lévő elemtartó (4) fedelét kb. 

30-al az óramutató járásával ellentétes 

irányba, majd vegyük le a fedelet. 
 

 Rakjuk be az elemet (CR1616) helyes polaritással az 
elemtartóba. A pozitív pólusnak (+) kifelé kell néznie. 

 Rakjuk fel a fedelet a helyére, és az óramutatóval megegyező 
irányban zárjuk be. 

Elemcserére akkor van szükség, ha a kijelzés halvány, vagy 
egyáltalán nincs kijelzés. 
Az elem kifolyásából származó károsodások megelőzése érdekében 
vegyük ki az elemet a számlálóból, ha hosszabb ideig nem fogjuk 

használni. 
Ugyanezen okból ajánlatos azonnal kivenni a kimerült elemet. 

Figyelem! Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, mert 

gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén 

azonnal forduljunk orvoshoz. 

Az elemeket nem szabad tölteni, rövidre zárni, vagy tűzbe 

dobni. Ezek robbanásveszélyes műveletek. 
 

Üzembeállítás és kezelés 

 Rakjuk be az elemet „Az elemek berakása/cseréje” c. fejezet 
szerint a kézi számlálóba. 

 A két számjegygomb minden egyes megnyomása egy 
eseménnyel növeli a kijelzett értéket. A két gomb működése 
azonos, és mind a jobbkezesek, mind a balkezesek által jól 
kezelhető. 

 A kijelzett érték mindaddig látható marad a kijelzőn, amíg újra 

meg nem nyomunk egy számjegygombot. Ha az események 
száma eléri a 9999-et, a számláló újra a 0000-tól folytatja a 
számlálást. 

 

A kijelző kinullázása (reset) 
 Nyomjuk meg a kicsi visszaállító-gombot (reset, 3), ha ki 

akarjuk nullázni a kijelzőt.  

 A nagyon kis fogyasztás miatt nem kell kikapcsolni a kézi 
számlálót. 

 

Karbantartás és tisztítás 
A számláló az alkalmi tisztításon és az elemcserén kívül nem 

igényel karbantartást.  
A készülék külsejét csak egy puha, száraz ruhával vagy ecsettel 
tisztítsuk. Semmi estre se használjunk agresszív vagy vegyi 
tisztítószert, mert megtámadják a házát, vagy károsan hatnak a 
működésére. 
 

Eltávolítás 
Sem az elhasználódott készüléket, sem a kimerült elemet ne dobjuk 
a háztartási hulladék közé. 
A használhatatlanná vált kézi számlálót vigyük az elektronikus 
hulladékok gyűjtőhelyére. 
A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely 
olyan szaküzletbe, ahol elemeket is árusítanak. 

 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 3V= (1 db CR1616 lítium-gombelem) 
Kijelző: 4-jegyű, 9999-ig 
Számlálás: felfelé 

Tömeg: kb. 35 gramm 
Méretek: 67 x 57 x 20 mm (ma x sz x mé) 
Csereelem: A megfelelő csereelem (CR 1616) a 100629 rendelési 
számon kapható. A kézi számlálóhoz 1 darabra van szükség. 
 


