Felhasználói kézikönyv

815A/815AL
Digitális mérleg

1. Termékjellemzők
1-1 Kijelző: Tömeget és elemfeszültséget megjelenítő LCD kijelző.
1-2 Maximum tömegérték tárolás és törlés funkciók.
1-3 Kg és Lb mértékegységek közötti gyors váltás.
1-4 Automatikus kikapcsolás funkció 60 másodperc tétlenség után.
1-5 Tára súly mérés funkció.
1-6 Beépített acél mérőszalag: 1m hosszú (csak a 815AL mérlegnél).
1-7 Alacsony elem töltöttségi szint kijelzés.

2. Előlap és kezelőszervek
① "LBS/KGS"/Háttérfény gomb: A gomb két másodpercig tartó
nyomvatartása után a műszer mértékegységet vált (Kilogramm és Font
között). A gomb rövid megnyomásakor be/ki kapcsol a kijelző háttérfénye.
② "Start/Reset" gomb: A gomb rövid megnyomásakor bekapcsol a műszer. A
gomb hosszú megnyomásakor a kijelző visszaáll a "0,00KG"
kiindulópontra. A gomb 7 másodpercig tartó nyomvatartásakor törlődik a
legnagyobb (Max.) mérési eredmény. A gomb 9 másodpercig tartó
nyomvatartásakor a készülék kikapcsol.
③ 1m hosszú acél mérőszalag (csak a 815AL mérlegnél)
④ LCD kijelző
⑤ Mérőkampó

3. Működési leírás
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④

①

⑤

3-1 Nyissa fel az elemfedelet, majd helyezze bele megfelelően a 9V elemet.
3-2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a "Start/Reset" gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az eddigi
legnehezebb (Max.) tömeg értéke és a villogó hal ikon jelzi a mérés állapotát.
3-3 A mérőkampó segítségével rögzítse a mérendő tárgyat a műszerhez, ekkor a mért tömeg értéke azonnal
megjelenik a kijelzőn. (Megjegyzés: A műszer automatikusan eltárolja a legnagyobb mért (Max.) tömeget
és az a következő bekapcsolásakor megjelenik a kijelzőn.)
3-4 Max. tömegérték törlése: Tartsa nyomva a "Start/Reset" gombot 7 másodpercig, ekkor a "CLR" üzenet
megjelenik a kijelzőn.
3-5 Tömeg mértékegység váltásához nyomja meg az "LBS/KGS" gombot.

4. Műszaki jellemzők
4-1 Tömeg mérési tartomány: 0~25 Kg.
4-2 Felbontás: 20 g.
4-3 Pontosság: ± 2%.
4-4 Méretek: 32 mm x 72 mm x 218 mm.
4-5 Bruttó tömeg: 230 g (elemmel együtt).

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

