Elektroninės svarstyklės

E V Lplus
Tipas T, M, F

Vartotojo instrukcija

Techniniai duomenys
Tipas
EVL+
EVL+
EVL+
EVL+
EVL+
EVL+
EVL+

3
3/6
6
6/15
15
15/30
30

Maks.
svoris
3 kg
3/6 kg
6 kg
6/15 kg
15 kg
15/30 kg
30 kg

Darbinė temperatūra
Oro dregnumas
Elektros įtampa
Srovės dažnis

Min.
svoris
20 g
20 g
40 g
40 g
100 g
100 g
200 g

Maks. taros
svoris
minus 3 kg
minus 6 kg
minus 6 kg
minus 15 kg
minus 15 kg
minus 30 kg
minus 30 kg

Paklaida
e=d=
1g
1/2 g
2g
2/ 5 g
5g
5/ 10 g
10 g

-10°C to +40°C
20% to 80%
220V
50 Hz

Naudokite tik 220V/50Hz elektros tinklą!!!
Neviršikyt maksimalaus leistino svorio !!!

Sudėtis
-

Svarstyklės
Metaline plokštė
Maitinimo blokas
Vartotojo instrukcija

Paruošimas darbui
Padėkite metalinę plokšte ant svarstyklių, Metalines plokštes kojelės turi isistayti į
joms skirtos skylutes ant svarstyklių paviršiaus.
Padekite svarstykles ant stabilaus paviršiaus. Svarstyklėms iš kairės yra akute su
burbuliuku. Išlyginkite svarstykles sukdami kojeles taip, kad burbuliukas būtų juodojo
apskritimo viduje.
Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių.

Jungimas/išjungimas

Norėdami įjungti svarstyklės paspauskite mygtuką ON/OFF. Pradėkite darbą po 5-10
minučių..
Norėdami išjungti svarstyklės paspauskite mygtuką ON/OFF ir atjunkite maitinimo
šaltinį.
Demesio !!!
Nenaudokite svarstyklių:
- patalpuose su greitu temperaturos pokičiu
- po tiesiais saules spindiliais
- dulketuose ir dregnuose patalpuose
- viejotuose vietuose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių
Nepalykite svorio ant svarstyklių.
Ne įrenginekyte svarstyklių prie įrenginiu generuojančių didelius magnėtinius ir/arba
elektromagnetinius laukus..
Saugokite svarstykles nuo skysčių užlėjimo.
Saugokyte svarstykles nuo smugių ir kratimo.

Klaviatūra

Tipas: LT, BT

Tipas: LM, BM

Tipas: LF, BF

ON/OFF – svarstyklių įjungimas, išjungimas. Išjungus svarstyklės atjunkite svarstykles nuo
elektros tinklo.
( >0< )– nulinio svorio nustatymas.
( T )– taros svorio nustatymas. Padėkite tarą ant svarstyklų ir paspaukite mygtuką ( T )
Padėkite svorį su tarą ant svarstyklių. Grynasis svoris bus rodomas su NET ženklu..
Nuėmus visą svorį nuo svarstyklių bus rodomas taros svoris su minus ir “Т” ženklu.
Norėdami atšaukti taros svori paspauskite ( T ).

Mygtukai 00 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , C sverimo metu naudojami kainai
įvesti. Įvedus blogą kainą paspauskite mygtuką C ir įveskyte kainą išnaujo.

PRN -rezultatas.
Sverimas su kaina.

0.000
0.00
____.__

1.700
0.00
____.__
Įveskite kaina. Pvz.: 2 , 8 , 0 .

Padėkite svorį ant svarstyklių

1.700
2.80
___4.76
Norėdami pataisyti kainą paspauskite
mygtuką.
Įveskite taisingą kainą. Pvz 2 , 5 , 0

0.000
2.50
____.__
C

Nuėmus svorį nuo svarstyklių, svarstyklės
atsimena paskutinę kainą.

Demesio: Padėjus svorį mažiasni už minimalu, svarstyklės neskaičius kainos.

