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המנע מהרטבת המכשיר .במידה והמכשיר נרטב יש לנגבו בעזרת מטלית בלבד.
במידה ומתגלה תקלה במוצר אנא פנה לספק.
הרחק את המכשיר ממקור אש או מאזור לחות גבוהה.
יש להימנע מלהטיח חפצים כבדים כנגד המכשיר ולהימנע מלשקול מעבר לגבול כושר
השקילה של המכשיר.
במידה והמכשיר אינו בשימוש לזמן רב יש לאחסנו בתוך שקית פוליאוטילן.
במידה והמכשיר אינו בשימוש למעלה מ 3-חודשים יש לטעון אותו לפחות פעם ב3-
חודשים.
בהפעלה מחדש לאחר אחסון ממושך יש לטעון את המכשיר לפחות  24שעות לפני
הפעלה.
הפעלה.
הנח את המכשיר על משטח ישר ויציב.
סביבת העבודה חיבת להיות הרחק ממקור ישיר של חום/רוח ושמש.
יש להשתדל להשתמש במקור מתח עצמאי על מנת להימנע מהפרעות ורעשים חשמליים.
כוון את רגליות המכשיר עד למרכוז בועת האויר.
אין להניח משקל על גבי המכשיר בזמן ההדלקה.
לפני עבודה עם המכשיר יש לאפשר למשקל חימום של  15-20דקות.
כאשר סימן המצבר מהבהב על גבי המסך יש להפסיק מידית את העבודה עם המכשיר
והטעינו.
יש להניח את המוצר הנשקל במרכז פלטת השקילה.
יש להימנע מחריגה מגבולות פלטת השקילה.
שקילה.
לביצוע השקילה יש לבצע את הפעולות הבאות:
הדלק את המכשיר והמתן לסיום הבדיקה העצמית.
בסיום הבדיקה יש לוודא קבלת תצוגה מאופסת ויציבה.
במידה ויש צורך באיפוס הצג יש ללחוץ על לחצן . -<0>-
השקילה תתבצע על גבי מרכז כף השקילה.
במידה והשקילה מתבצעת בתוך כלי שקילה יש להניח את כלי השקילה על גבי הכף וללחוץ
על מקש ( .TAREבמידה ונלחץ לחצן  TAREיופיע הכיתוב  NETבצד שמאל של הצג)
לאחר לחיצה על לחצן . TAREהצג מאופס ומוכן לעבודה.
הנח את המוצר על גבי המכשיר וודא כי השקילה יציבה.
במידה ויש צורך לאפס את צג השקילה לאחר לחיצה על לחצן  TAREיש לוודא כי אין משקל
על גבי משטח השקילה ורק אז לחץ על  TAREוהצג יתאפס.
תאורה.
ניתן להאיר את צג השקילה בעזרת מסך הארה .
קיימים שלושה מצבי תאורה הניתנים לשינוי ע"י לחיצה על לחצן נורה (מעל ה)ENTER
מצב "– "ONתאורה דולקת קבוע.
מצב " "OFFתאורה כבויה.
מצב " "AUTOמצב אוטומטי התאורה נדלקת רק בזמן שקילה.
* התאורה צורכת מהמצבר צריכה גבוהה ולכן מומלץ לבחור במצב ""AUTO
בכל מקרה של שאלה או חוסר ודאות יש להתייעץ עם נציג חברת גלעוז

