ks05 ترازوی آشپزخانه

kitchen scale

ازشمابه خاطرخریداین ترازومتشکریم:لطفا قبل ازاستفاده از این ترازو دفترچه رابه دقت مطالعه

 -2نحوه ی عملکرد:

نماید.

ترازو را درروی سطح صاف ومسطح وسفت و بدور از هر گونه لرزش یا جریان باد قرار دهید .

 - 1مشخصه های فنی ترازو:

سپس دکمه  ON/OFFرا به آرامی لمس کنید تا ترازو روشن شود تا صفحه نمایش عدد  0.000را نشان
دهد اگر ترازو عدد مثبت و منفی نشان داد با یکبار فشار دادن دکمه  ON/OFFمی توانید

نام ترازوKS05:

صفحه نمایش را صفر کنید  ،د راینصورت ترازو آماده وزن کشی می باشد  -3 .محاسبه وزن خالص

ظرفیت 5:کیلو

بدون احتساب وزن ظرف:

درجه دقت1:گرم

ترازو را روشن کنید تا عدد  0نشان داده شود سپس ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو

دارای عملکرد صفر خودکار

قرار دهید و دکمه  ON/OFFرا یکبار فشار دهید تا عدد  0.000نمایش داده شود مواد
مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید تا وزن مواد بدون محاسبه ظرف نشان داده شود.

دارای عملکرد وزن کشی

 - 5هشدارها – خطاها و راه حل ها :
سایز کفه18*24:سانتیمتر-باکفه ی شیشه ای

• لطفا" در صورت تغییر مکان ترازو در صورتیکه که دمای مکان فعلی با دمای مکان

سایز ترازو18*24*3:سانتیمتر

اولیه تفاوت داشته باشد  ،ترازو را به مدت  15دقیقه در محیط قرار دهید تا با محیط

واحدهای وزن کشی:کیلوگرم (/ (kgگرم ( - (gپوند(/( Lbانس ()OZ

سازگار شود تا وزن کشی دقیق صورت گیرد .

کلیدهای عملیاتیTARE/ON/OFF/ZERO :با قابلیت برد لمسی

• در هنگام استفاده از ترازودر صورت نیاز به تغیریر واحد وزن کشی می توانید واحد وزن
کشی مورد نظر را با فشار دادن دکمه سیاه رنگ که در زیر ترازو قرار دارد می توانید

قابل استفاده با 2عدد با تری نیم قلمی
واحد کیلو گرم – گرم یا انس را انتخاب کنید .
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• برای وزن کشی دقیق لطفا"مواد مورد نظر برای وزن کشی را در وسط کفه ترازو قرار
دهید و دقت کنید سطح مواد مورد نظر برای وزن کشی بزرگتر از سطح کفه ترازو نباشد .
• در صورتیکه ترازو روشن نشد مطمئن شوید باطری شما سالم است و جهت مثبت و منفی
باطری را درست قرار داده اید
• ترازو را بدور از تماس آب و مایعات قرار دهید .
• هنگام تمییز کردن ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید .
• از دستکاری خود سرانه و تعمیر توسط افراد غیر متخصص خودداری شود .
• از آنجایی که ترازو وسیله حساس است دقت کنید که وزن بیشتر از ظرفیت ترازو روی
کفه ترازو قرار ندهید  ،این کار موجب آسیب دیدن اجزای داخلی ترازو می شود .
• اگر در صفحه نمایش ترازو عبارت  O-Ldنشان داده شود به منزله اضافه وزن
است .در اینصورت وزن اضافی را از روی کفه ترازو بردارید .
• ترازو را بدور از گرد وغبار و هر گونه آلودگی قرار دهید.
• از هرگونه ضربه به ترازو جدا" خودداری کنید .
• اگر ترازوبه درستی وزن کشی نکرد در این صورت ترازو نیاز به کالیبریت دارد
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