VARTUOTOJO
INSTRUKCIJA
Elektroninės svarstyklės
tipas EVL + xx PK7
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1. Sudėtis
o Svarstyklės
o Metaline plokštė
o Maitinimo blokas
o Vartotojo instrukcija
2. Įrengimas
Padėkite metalinę plokšte ant svarstyklių, Metalines plokštes kojelės turi įsistatyti į
joms skirtos skilutes ant svarstyklių paviršiaus.
Padekite svarstykles ant stabilaus paviršiaus. Svarstyklių priekyje iš kairės yra
akute su burbuliuku. Išlyginkite svarstykles sukdami kojeles taip, kad burbuliukas
būtų juodojo apskritimo viduje.
Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių.
Dėmesio !!!
Nenaudokite svarstyklių:
- patalpose su greitu temperatūros pokyčiu
- po tiesiais saules spinduliais
- dulkėtuose ir drėgnuose patalpose
- vejotuose vietose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių
Nepalykite svorio ant svarstyklių.
Ne įrenginėkite svarstyklių prie įrenginiu generuojančių didelius magnetinius
ir/arba elektromagnetinius laukus..
Saugokite svarstykles nuo skysčių užliejimo.
Saugokite svarstykles nuo smūgių ir kratimo.
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3. Įjungimas.

Svarstyklės įjungiamos trumpai paspaudus mygtuką ON / OFF. Atleidžiame
mygtuką įsijungus displėjui.6-8 sekundės svarstyklės nustato “nulinį” svorį.
Svarstyklės paruoštos darbui.
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Normaliame režime turi būti nulinio svorio ir stabilumo indikatorius ▼ virš >0<.
Jeigu jo trūksta: svarstyklės vibruoja/juda, negali nuskaityti temperatūros
parodimų. Stabilizuokite svarstykles. Jeigu indikatoriai neatsirado, palykite
svarstykle 15-20 min. ir paleiskite svarstykles iš naujo (5 punktas).
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4. Įšjungimas. Svarstyklės išjungiamos laikant paspaudus mygtuką ON / OFF.
Atleiskite mygtuką atsiradus ant displėjaus užrašui:
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5. Paleidimas iš naujo. Svarstyklės turi būti paleistos iš naujo, jeigu nuėmus
svorį nuo svarstyklių, displėjus nerodo nulio. Tai gali atsitikti dėl temperatūros
pokyčio arba jeigu svarstyklės buvo ilgą laiką apkrautos dideliu svoriu.
Svarstyklės paleidžiamos iš naujo paspaudus mygtuką ->0<- . Po 3-4 sekundžių
svarstyklės pasileis iš naujo ir displėjus rodis:
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6. Svėrimas su tara.
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Padėkite svorį su
tara. Svarstykles
rodo svorį be taros
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Padejus svori ant
svarstyklių ir
paspaudus Т bus
rodomas taros svoris
(apie 5sek.)
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Nuėmus svorį su tara
nuo svarstyklių,
displėjus rodys taros
svorį su minus ženklu
▼ virš “T” ženklo.
Paspaudus Т taros
svoris bus atšauktas.

7. Klaidų aprašymas.
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Svorio buvimas ant svarstyklių įjungimo arba
paleidimo iš naujo metu.
Per didelis svoris..
Išsikrovė vidinė elektros baterija. Pajunkite
maitinimo bloką prie svarstyklių, paspauskite
mygtuką ON / OFF, poto mygtuką Fn du kartus.
Palaukite, kol elektros baterija pasikraus ir displėjus
rodys daugiau nei 5.5V.

bAt6.52
Paspauskite mygtuką ->0<- du kartus. Palikite
svarstykles pajungtos prie maitinimo šaltinio ne
mažiau 8 valandų!
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Iškvieskite serviso specialistą.

Iškvieskite serviso specialistą
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