
 

 

 
Használati útmutató 

 

PS-750 Zsebmérleg 
Rend. szám: 2180167 

 
Rendeltetésszerű használat 

 
Ez a termék olyan tárgyak mérésére alkalmas, amik összsúlya nem haladja meg a 750 g-t. A tápellátást 2 
db gombelem biztosítja.  
A termék nem használható sem gyógyászati, sem kereskedelmi célokra. A készülék csak beltéri 
használatra alkalmas. Ne használja szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) 
feltétlenül el kell kerülni. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék 
károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és 
őrizze meg. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.  
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék 
megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 

 
A szállítás tartalma 
• Mérleg • 2x 3 V CR2032 gombelem 
• Zárófedél • Használati útmutató 

 
Aktuális használati útmutatók 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot.  
Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 

 
A szimbólumok magyarázata 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig 
figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 

A nyílszimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet. 

Használat 
Első használat előtt távolítsa el az elemszigetelő csíkot. 

 
a)  Az elemek behelyezése/cseréje 

 
• Távolítsa el az elemtartó fedelét (5). Használjon csillagcsavarhúzót és azzal csavarja ki a csavart. 
• Helyezzen be 2 db gombelemet és ügyeljen az elemtartóban jelzett polaritásokra. 
• Tegye vissza a helyére az elemtartó fedelét (5) és a rögzítő csavart. 

Ha „LO“ jelenik meg az LCD kijelzőn, cserélje ki az elemeket (4). 

 
b) A mérlegelés menete 
• Helyezze a mérleget egy stabil, vízszintes és sima felületre. 
• Aztán óvatosan nyissa fel a mérleg fedelét. Használat után csukja le a fedelet. 
• A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a  (6) -t és várja meg, amíg „0.0“ jelenik meg a kijelzőn. Ha más 

érték jelenne meg a kijelzőn, nyomja meg a TARE (7).gombot 

• Az egyes súlyegységek (gn, oz, ozt, dwt, g, ct) közötti átváltáshoz nyomja meg a  UNIT (2) gombot. 
• Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre (1). Ha a tárgy súlya meghaladja a mérési tartományt, az 

„O“ jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn (4). Ilyen esetben azonnal vegye le a tárgyat a mérőtálcáról. 

• A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg a (6) gombot. 

 
Használat hiányában a mérleg kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol. 

 
c) A tára funkció 

 
A mérési kapacitás magába foglalja a mérőedényt is. Ezért ajánlott a lehető legkönnyebb 
mérőedényt használni. 

A tára funkció olyan esetekre való, amikor a mérésnél egy edényt is használunk és a benne lévő tárgy 
nettó súlyát akarjuk megmérni. A tára funkció lényege, hogy lenullázza a kitárázott edény súlyát. 
• A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI (6) gombot és és utána helyezzen egy üres  

mérőedényt (tál, kosár stb.) a mérőfelületre (1). Várjon, amíg az LCD kijelző (4) pontosan beáll mért 
értékre. 

• Ekkor nyomja meg a TARE (7) gombot A kijelzőn ekkor „0.00“ érték fog megjelenni, ami már tartalmazza 
a mérőedény súlyát. 

• Helyezze ekkor a mérendő tárgyat a mérőedénybe. A kijelzett súly csak a tárgy nettó súlya lesz, amit 
éppen lemért. 

• Ha mérőedény nélkül szeretné folytatni a mérést, akkor vegye le a mérőedényt a mérlegről. 
(1) és nyomja meg a  TARE (7) gombot 

 

 
Biztonsági tudnivalók 

 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. 
Ha nem veszi figyelembe a jelen használati 
útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat 
és információkat, az ebből eredő sérülésekért 
vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget.  
Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
szavatosság/garancia is. 
 
a) Általános tudnivalók 
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket 

gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét 

heverni, mert a kisgyerekek játékszernek 
tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Óvja meg a készüléket szélsőséges 
hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, 
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és 
oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai 
igénybevételnek. 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, 
vonja ki a készüléket a használatból, és védje 
meg a véletlen használattól.  A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a 
készüléknek 
-- látható sérülései vannak, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti 

körülmények között tárolták, vagy  
-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Rázkódások, 
ütések vagy leesés már kis magasságból is 
tönkretehetik a terméket. 

A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat 
kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott 
műhellyel végeztessen.  
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a 

használati útmutatóban nem talál választ, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy 
más szakemberhez. 

• Erős elektromágneses mezővel rendelkező 
környezetben történő használat hibás értékek 
kijelzéséhez vezethet. 

• A mérendő tárgyakat ne hagyja túl sokáig a 
mérőfelületen és ügyeljen arra, hogy a mérleget ne 
terhelje túl. A mérőelem különben tönkremehet. 

 
b) Elemek 
• Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes 

polaritásra! 
• Az elemeket távolítsa el a termékből, ha azt 

hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a 
kifolyásból adódó károkat. A kifolyt vagy sérült 
elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést 
okozhatnak.  Ha sérült elemeket kell kézbe venni, 
viseljen védőkesztyűt. 

• Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne  
tudjanak hozzájuk férni.  Ne hagyja szanaszét 
heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy 
háziállatok lenyelhetik őket.  

• Az összes elemet egyidejűleg cserélje. A régi és 
új elemek keverése a termékben az elemek 
kifolyásához és a termék meghibásodásához 
vezethet. 

• Ne szedje szét az elemeket, ne zárja őket rövidre és 
ne dobja tűzbe.  Ne próbáljon feltölteni nem 
feltölthető elemeket. Robbanásveszélyt idézhet elő! 

Ápolás és tisztítás 
• A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. 
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a 

házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.  
• A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon. 

 
Eltávolítás 
a) A készülék 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a 
háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően 
kell eltávolítani. 

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket. 

 
b) Elemek 

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akku leadására; 
tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania! 

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a 
háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak.  A mértékadó nehézfémek 
jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a 
balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt). 

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden 
olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez. 

 
Műszaki adatok:  
Áramellátás: gombelemről (vele szállítjuk) 
Üzemi feszültség...........................< 15 mA 
Mérési tartomány..........................2 – 750 g 
Felbontás..........................................................0,1 g 
Kikapcsoló automatika.................1 perc 
Mértékegységek.............................gn, oz, ozt, dwt, g, ct 
Üzemi feltételek............................0 bis +40 ºC, 20 – 80 % rF (nem kondenzálódó) 
A tárolási feltételekhez:..........0 bis +40 ºC, 20 – 80 % rF (nem kondenzálódó) 
LCD (Sz x Ma) .........................38 x 18 mm 
Méret (H x Szé x Ma)...130 x 63 x 20 mm 

Kezelőszervek 

 
  1 A mérőtálca 

1  2 UNIT gomb 

  3 
A világítás 
kapcsológombja 

  4 LC-kijelző 
  5 Elemtartó rekesz (alul) 

2 6 
6 

Be-/kikapcsoló 
gomb 

7 Tára-gomb 
3 7   

4    

5    

Súly..........................................................Súly................................................... 146 g (elemek nélkül) 

 

 

 
Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  Minden jog, a 
fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus 
adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnyomás tilos, kivonatok 
formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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