PS ترازوی

KIA Electronic Aras Co., Ltd
Industrial Scale

-1مشخصه های فنی و عملکردهای اصلی ترازو:

 -3نحوه استفاده از ترازو :

• ظرفیت 5 :کیلوگرم  10-کیلوگرم  25-کیلوگرم

ترازو را در جایی صاف و هموار و بدور از هر گونه لرزش ،جریان باد قرار دهید

• دقت  1:گرم 2 -گرم  5-گرم

سپس دکمه  ON/OFFرا فشار دهید تا ترازو روشن شود چند ثانیه صبر کنید

• دارای پارسنگ الکترونیکی جهت توزین دقیق و وزن کشی و وزن کشی خالص (بدون

تا صفحه نمایش به صورت  0 000نشان داده شود اگر صفحه نمایش به صورت

احتساب وزن ظرف)با استفاده از دکمه TARE

عدد مثبت یا منفی نشان داده شد با استفاده از دکمه  TAREآن را به صورت  0 000در آورید .

• قابل استفاده با برق و باطری کتابی  9ولتی

سپس ترازو آماده است و می توانید وزن کشی کنید .

• دارای واحدهای وزن کشی :کیلو گرم /گرم –پوند /انس

 -4هشدارها و راه حل ها :

•اندازه کفه ترازو  16×20.5:سانتی متر

•لطفا" قبل از استفاده از ترازودر صورت تغییر مکان که دمای آن با دمای مکان اولیه تفاوت

 -2کلیدهای عملکردی :

داشته باشد  ،ترازو را به مدت  15دقیقه در محیط قرار دهید تا با محیط سازگار شود

•:UNITبرای تغییر واحد وزنی کیلوگرم ،گرم–پوند،انس

تا وزن کشی دقیق صورت گیرد .

•:ON/OFFدکمه خاموش و روشن کردن ترازو

• در هنگام استفاده از ترازو واحدوزن کشی مورد نظر را انتخاب کنید از دکمه  unitمی

•: TAREبرای وزن کشی خالص (وزن کشی بدون احتساب وزن ظرف)ظرف را روی کفه

توانید واحد مورد نظر را انتخاب کنید اگر می خواهید از واحد کیلوگرم استفاده کنید ترازو

تا ترازو عدد صفر را نشان دهد  ،را فشار دهید  TAREترازو قرار دهید و سپس دکمه

را روی واحد  kgکه همان کیلو گرم است قرار دهید و اگرمی خواهید واحد پوند را

سپس شی مورد نظر را در ظرف قرار دهید تا وزن خالص نشان داده شود .

انتخاب کنید واحد ozیا  lbانتخاب کنید .

•:HOLDبرای ثابت نگهداشتن وزن استفاده می شود .
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 •.برای وزن کشی دقیق لطفا" شی مورد نظر برای وزن کشی را در وسط کفه ترازو قرار
دهید و دقت کنید سطح شئ مورد نظر برای وزن کشی بزرگتر از سطح کفه ترازو نباشد .
•اگر ترازو روشن نشد مطمئن شوید باطری شما سالم است و جهت مثبت و منفی باطری را
درست قرار داده اید و اگر با برق کار میکند مطمئن شوید آداپتور شما سالم است و سپس به
سوکت ترازو را چک کنید که در جای خود قرار داشته باشد .
• هنگام استفاده از برق بطور اتوماتیک جریان باطری قطع می شود برای استفاده از باطری
لطفا" فیش آداپتور را از سوکت ترازو خارج کنید تا جریان باطری برقرار شود .
• ترازو را بدور از گرد وغبار و هر گونه آلودگی قرار دهید.
• ترازو را بدور از تماس آب و مایعات قرار دهید
•از دستکاری خود سرانه و تعمییر توسط افراد غیر متخصص خودداری شود .
• از هرگونه ضربه به ترازو جددا" خودداری کنید .
•هنگام تمیز کردن ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید .
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