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Használati útmutató - Elem
A mérleghez két, a kereskedelemben általában kapható
AAA mikroelem van mellékelve, amelyeket a
talplemezben található elemtartó rekeszbe kell
behelyezni. Az elem behelyezésekor ügyeljen a
pólusjelölésre.
A mérleg felállítása
Ügyeljen arra, hogy a mérleg vízszintesen álljon.
Mérés (ON)
Az „ON/OFF/TARE“ gomb bekapcsolása után legelőször
"8888" jelenik meg a kijelző felületen. Várjon addig, amíg a
nulla meg nem jelenik. Csak ezután helyezze rá a súlyt, és
olvassa le a súlyértéket.
Tárázás (TARE)
Mérje le az üres serpenyőt (ill. az 1. súlymennyiséget), és
az „ON/OFF/TARE“ billentyű ismételt megnyomásával
állítsa újból nullára a mérleget. Töltse fel a tartályt (ill. a 2.
súlymennyiséget tegye fel). A mérleg csak a hozzátett
nettó súlyt fogja megjeleníteni.
Kikapcsolás (OFF)
Tartsa nyomva az „ON/OFF/TARE“ gombot, amíg a
kijelző ki nem alszik. A mérleg terhelt és terheletlen
állapotban egyaránt automatikusan kikapcsol kb. 3 perc
elteltével, ha ezen az időközön belül a súly nem változik.
A "g" vagy "oz" súly mértékegységek
átkapcsolása. A mérleg a súlyt "g"-ban vagy "oz"-ban
jelzi ki. A "g/oz" gomb nyomásával válthat a g vagy
"oz" között, és kiválaszthatja a kívánt súlymértékegységet. .
Felhasználói kalibrálás
Amennyiben szükséges, a mérlegnél utánkalibrálást lehet
végezni. Kikapcsolt, terheletlen mérlegnél egyidejűleg
kell nyomni az „ON/OFF/TARE“ és „g/oz“ gombokat, amig
egy tetszőleges szám meg nem jelenik a kijelző felületen.
Ezután újból kell nyomni az "ON/OFF/TARE“ gombot,
amíg a kijelző felületen „ZEro“ meg nem jelenik. Ekkor
egy kalibráló súlyt (200 g-ost az 500 g-os mérlegnél, 2000
g-ost a 2000 g-os vagy 4000 g-ost az 5000 g-os
mérlegnél) kell a mérlegre tenni, és az „ON/OFF/TARE“
gombot megnyomni. A kijelzőn megjelenik „CAL“, és
röviddel ezután „PASS“. A mérleg újrakalibrálása
megtörtént.
Különleges jelek magyarázata
1.Bekapcsolás
Az „ON/OFF/TARE“ gomb megnyomása után először az
összes ikon megjelenik. Ellenőrizheti, hogy az összes
szegmens hibátlanul jelenik-e meg. A megjelenő nulla
kijelzés jelzi a mérlegelési készenlétet. 2. Negatív súly
kijelzés
Nyomja meg ismét az „ON/OFF/TARE“ gombot.
3. Túlterhelés
Ha a mérlegre helyezett súly nagyobb a megengedett
maximális terhelésnél, „O-Ld jelenik meg a kijelzőn.
4. Áramellátás
Ha megjelenik a
szimbólum, ez azt jelenti, hogy az
elemek kimerültek.

Garancia
A termék a legnagyobb gondossággal és a
legszigorúbb minőségi irányelvek szerint készült.
A felhasznált anyagok és a gyártás folyamatos
ellenőrzés alatt állnak.
A garancia három évig érvényes, és a gyártási
vagy anyaghibák megszüntetésére terjed ki. A
garanciális idő az első használónak történt
eladás napjával kezdődik. Bizonyítékként a
pénztári bizonylat vagy a számla szolgál.
A garanciából kizártak a károsodások, amelyek
szakszerűtlen kezelésre vagy mechanikus
károsodásra, ill. természetes elhasználódásra
vezethetők vissza, és kizártak az esetleg vele
szállított elemek károsodásai is. Idegen kéztől
származó beavatkozás esetén a garancia
megszűnik. A következményes károkért nem
vállalunk felelősséget.
Látható hibák esetén az áru átvételétől számított
14 napon belül kell kifogással élni. A nem látható
hibákat felfedezésük után haladéktalanul
jelenteni kell. A jogosan kifogásolt árut kijavítjuk
vagy kicseréljük a vásárló további
garanciaigényének kizárása mellett.
Amennyiben a számunkra meghatározott
méltányos póthatáridő elmúlik a hiba kijavítása
nélkül, a vásárlónak jogában áll a szerződéstől
visszalépni.
Kérjük, hogy garanciális probléma esetén a
készüléket a vásárlási bizonylattal együtt
Németországba a MAUL GmbH címére, vagy a
vásárlás helyére, minden más országban a
készüléket a vásárlás helyére juttassa el.
Mellékelje nevét, címét és a hiba leírását.
A ganciaidőn túli hibák esetén térítésköteles
javítás vagy csere lehetséges. Ilyen esetben
szintén a vásárlás helyét keresse meg.
Jelen rendelkezések nem zárják ki az európai jog
alkalmazását.
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A készülék megfelel a 90/384 /EWG EU irányelvnek.
Figyelmeztetés: a rendkívüli elektromágneses behatások
(zavaró adók a mérleg közvetlen közelében)
befolyásolhatják a kijelzett értéket. A zavaró behatás
elmúltával a termék ismét rendeltetésszerűen
használható. A mérleg nem használható hitelesítésre
kötelezett forgalomban.

