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1. Με τον ενδείκτθ κλειςτό, κρατάμε πατθμζνα ταυτόχρονα τα κουμπιά TARE 

και MODE, και χωρίσ να τα αφιςουμε ανοίγουμε τον ενδείκτθ μασ. 

 
2. Μόλισ ςτθν οκόνθ του ενδείκτθ μασ εμφανιςτεί να αναβοςβινει αυτό που 

φαίνεται ςτθν παρακάτω φωτογραφία αφινουμε τα 2 κουμπιά. 

 



3. Πλζον ςτον ενδείκτθ μασ φαίνεται θ παρακάτω ζνδειξθ 

 

Η ζνδειξθ είναι πικανό να γράφει αντί για 2Ε-1 , 2Ε-0.5 ή 2Ε-2 ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ πατϊντασ το πλικτρο UNIT το μεταβάλλουμε ϊςτε να γράφει  

2Ε-1 ή 2Ε-0.5. 

4. Πατϊντασ το πλικτρο MODE εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα: 

 

Εδϊ ρυκμίηουμε το μζγιςτο κεωρθτικό βάροσ που κα ςθκϊνει θ ηυγαριά 

μασ. Η τιμι του ψθφίου που αναβοςβινει αυξομειϊνεται από τα πλικτρα 

TARE / HOLD και θ κζςθ του ψθφίου που αναβοςβινει αλλάηει με το 

πλικτρο UNIT. Τζλοσ θ κζςθ τθσ υποδιαςτολισ μεταβάλλεται με το πλικτρο 



MR. Όταν τελειϊςουμε με τθ διλωςθ του μζγιςτου επιτρεπτοφ βάρουσ 

πατάμε το πλικτρο MODE και προχωράμε ςτο επόμενο βιμα. 

5. Πλζον ςτον ενδείκτθ μασ εμφανίηεται θ παρακάτω ζνδειξθ 

 

Εδϊ ορίηουμε τθν υποδιαίρεςθ που κα χρθςιμοποιοφμε( ςτθ φωτογραφία 

είναι 2 κιλά). Πατϊντασ το πλικτρο UNIT μεταβάλλουμε ςτθν υποδιαίρεςθ 

αν χρειαςτεί. 

6. Πατϊντασ το πλικτρο MODE ςτον ενδείκτθ μασ εμφανίηεται θ παρακάτω 

εικόνα 

 

Σε αυτό το ςθμείο ορίηουμε το βάροσ που κα βάλουμε πάνω ςτθ ηυγαριά 



μασ. Με τα πλικτρα HOLD / TARE μειϊνουμε / αυξάνουμε τθν τιμι του 

ψθφίου που αναβοςβινει και με το πλικτρο UNIT αλλάηουμε το επιλεγμζνο 

ψθφίο. Μόλισ γράψουμε ςτον ενδείκτθ τθν τιμι του πρότυπου μασ βάρουσ 

πατάμε το πλικτρο MODE μια φορά. 

7. Τϊρα ο ενδείκτθσ μασ δείχνει το παρακάτω: 

 

Τα νοφμερα που φαίνονται ςτθ φωτογραφία είναι ενδεικτικά, διαφορετικι 

είναι θ τιμι που κα δείξει κατά περίπτωςθ. Επίςθσ θ τιμι αυτι κα κάνει 

αρχικά μικρομεταβολζσ. Σε αυτό το ςθμείο θ ηυγαριά μασ πρζπει να είναι 

ΧΩΡΙΣ βάροσ. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θ τιμι που δείχνει 

ςτακεροποιείται κάπωσ και ανάβουν ςτα αριςτερά 3 βελάκια όπωσ 



φαίνονται ςτθν παρακάτω φωτογραφία. 

 
8. Μόλισ ανάψουν τα 3 βελάκια αυτά πατάμε μια φορά το MODE και πλζον 

ςτον ενδείκτθ μασ εμφανίηεται το παρακάτω: 

 

Τα νοφμερα που εμφανίηονται διαφζρουν κατά περίπτωςθ. Σε αυτι τθ φάςθ 

ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ  το πρότυπο μασ βάροσ επάνω ςτθ ηυγαριά και αφοφ το 

φορτϊςουμε, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ςτακεροποιοφνται κάπωσ τα 

νοφμερα και εμφανίηονται ςτα αριςτερά του ενδείκτθ μασ τα 3 βελάκια 



όπωσ ςτθν επόμενθ φωτογραφία: 

 
9. Μόλισ ανάψουν τα 3 βελάκια ςτα αριςτερά πατάμε ξανά το πλικτρο MODE 

κι εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα: 

 

Ξαναπατάμε το πλικτρο MODE κι ο ενδείκτθσ μασ δείχνει ότι και ςτθν 

επόμενθ φωτογραφία: 



 

Ξαναπατάμε το πλικτρο MODE κι εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα: 

 

Πατάμε άλλθ μια φορά το πλικτρο MODE και ο ενδείκτθσ μασ ξεκινάει τθν 

αντίςτροφθ καταμζτρθςθ και φτάνει ςτο ςθμείο ηφγιςθσ. Εάν το πρότυπο 

βάροσ που χρθςιμοποιιςαμε είναι μικρότερο από 100 υποδιαιρζςεισ τότε ο 

ενδείκτθσ μασ κα δείξει 0. Αν αφαιρζςουμε το βάροσ όμωσ από τθ ηυγαριά 

μασ κα δείξει το βάροσ αυτό με αρνθτικό πρόςθμο. Πατϊντασ 1 φορά TARE 

ςε αυτό το ςθμείο θ ζνδειξθ μθδενίηει και πλεόν θ ηυγαριά μασ είναι ζτοιμθ 

για χριςθ. 


