Virtuvinės skaitmeninės svarstyklės
Modelis: KMS7000202
Naudojimo instrukcija
1. Valdymo mygtukai
Keturi valdymo mygtukai: TARE, g/oz, ON/OFF.
2. Aprašymas
1) Maksimaliai sveria iki 3000g.
2) Tikslumas: 1g.
3) Pradinis svėrimo taškas: 0.
4) Pasirenkami svorio matai: g/ lb: oz.
5) Automatiškai išsijungia: po 90 s.
3. Funkcijos
Įjungimas: įdėję į svarstykles reikiamus elementus, padėkite jas ant lygaus paviršiaus. Paspaudus mygtuką „ON“, svarstyklių ekranėlio segmentai pradės šviesti.
Pirmiausiai svarstyklių ekranėlyje matysite „8888“ skaičius, o po 3 – 6 sekundžių – „0 g.“, kurie ir reikš, kad svarstyklės yra paruoštos naudojimui.
Svėrimas: švelniai padėkite sveriamą daiktą svarstyklių platformos centre. Svarstyklių ekranėlyje rodomi skaičiai keisis, kol stabilizuosis. Ekranėlyje matomi skaičiai
ir bus sveriamo daikto svoris.
Simbolis“H“:
a) Nuolatinio svėrimo indikatorius: pastovus svėrimas, pridedant po tam tikro svorio daiktą (bent 0,5g. svorio). Kai svėrimo procesas stabilizuojasi ir parodoma svorio
vertė, ji nėra fiksuojama, bet matoma su ženklu „H“.
b) Kintamas svėrimas: automatiškai fiksuojama svorio vertė. Kai svėrimo procesas stabilizuojasi ir parodoma svorio vertė, ji yra blokuojama ir matoma su ženklu „H“.
Po 5 sekundžių ši svorio vertė bus neblokuota. Svorio vertė bus automatiškai atblokuojama, kai svoris pakis +/- 10d. (apie 20g.).
Taros išskaičiavimas iš daikto svorio: kai svėrimo procesas stabilizuojasi ir parodoma svorio vertė, paspauskite „TARE“ mygtuką ir svarstyklių ekranėlyje matysite
„0 g.“ . „TARE“ funkciją galite naudoti pakartotinai. Ekranėlyje matysite neigiamas svorio vertes, kai nuo svarstyklių platformos nuimsite sveriamus daiktus.
Neigiamas svorio vertes taip pat galima išskaičiuoti (kad svarstyklės rodytų 0g.)..
Svorio matų pasirinkimo mygtukas: norėdami pasirinkti svorio matą, spauskite mygtuką „g/oz“.
Perspėjimas apie elementų išsikrovimą: jeigu elementai baigia išsikrauti, įjungę svarstykles ekranėlyje matysite užrašą „LO“, o po 2 sekundžių svarstyklės
automatiškai išsijungs. Svėrimo metu svarstyklės neišsijungs, tačiau ekranėlyje matysite įspėjamą ženklą.
Įspėjimas apie viršytą svorį: svarstyklių ekranėlyje matysite užrašą „Err“, jei rodmenys viršys skaičiavimus +/- 9d. (apie 18g.) arba kai visas daiktų (-o) bendras
svoris 1,9 karto viršys svarstyklių svėrimo pajėgumą arba jei įjungus svarstykles bus neįmanoma nustatyti pagrįsto svorio parametro.
Išjungimas: svarstyklės automatiškai išsijungs, jei rodmenys ekranėlyje nesikeis numatytą laiką (nenaudosite svarstyklių ilgiau, nei 90s.). Norėdami išjungti
svarstykles, paspauskite mygtuką „OFF“.
PAPILDYMAS:
1. Įjunkite svarstykles. Nepadėjus jokio daikto ant svarstyklių platformos, ekranėlyje matysite „0 g.“.
2. Sauskite kartu mygtukus OFF ir TARE apie 5 sekundes, kad perjungtumėte svarstykles į kalibravimo būseną.
3. Svarstyklių rodmenys yra vidinė kodo vertė nulinėje pozicijoje (jei viršija 65000, paspauskite TARE mygtuką, tuomet ekranėlyje matysite „Date0427“).
Padėkite standartinį svorį ant svėrimo platformos ir palaukite, kol vidinio kodo vertė stabilizuosis. Atsiras „H“ simbolis.
4. Vieną kartą paspauskite mygtuką OFF ir įveskite atitinkamus sveriamo daikto svorio skaičius (pvz. 3000). Tuomet pasirinktus skaičius matysite taip:
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Naudokite TARE mygtuką ir paspauskite OFF, kad nustatytumėte skaičius 3000 (3000, kai svoris - 3kg.).
Spaudinėkite mygtuką OFF, kol pamatysite keturženklį skaičių. (8102, kai svoris - 3000g.).
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Naudokite TARE mygtuką ir paspauskite OFF, kad nustatytumėte skaičius 8102.
6. Spaudinėkite mygtuką OFF, kol pamatysite keturženklį skaičių (pvz. 8395).
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Naudokite TARE mygtuką ir paspauskite OFF, kad nustatytumėte skaičius 8395.
Antrasis parametras: laiko tarpas, po kurio svarstyklės automatiškai išsijungia. 0 – jei nenorite, kad svarstyklės automatiškai išsijungtų; 3 – išsijungs po 90
sekundžių; 9 – išsijungs po 5 minučių.
Trečiasis parametras: 9, jei norite, kad būtų matomas užrakto simbolis, kai rodmenys yra stabilūs.
Ketvirtasis parametras: 5-7 imtinai.
7. Spaudinėkite mygtuką OFF. Ekranėlis trumpam nustos švietęs, tuomet pamatysite simbolius „H606“ ir svarstyklės išsijungs. Kalibravimas baigtas.

Garantija:
Produkto medžiagoms ir gamybiniams defektams suteikiama 12 mėnesių garantija. Garantijos galiojimui būtinas darbuotojo parašas ir nurodyta pirkimo data. Garantija
nebegalioja, jei nustatoma,, jog prietaisą mėgino taisyti ar atliko pakeitimus neautorizuoto serviso meistras. Tik J.K. vartotojams: ši garantija jokiai būdais nepaveikia
jūsų teisių, numatytų šalies įstatymuose. Radijo slopintuvas atitinka EB 336/89 ir 73/25 EEB standartus.
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