DIGITÁLNÍ MIKROVÁHA DO 300G

Vážený zákazníku,
Děkujeme za důvěru a za nákuup digitální mikrováhy.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

VLASTNOSTI:












10 – 30°C
Pracovní teplota:
digitální LCD (62,2 x 53,7 mm)
Displej (rozměry):
Bílé
Pozadí displeje:
2x AAA 1,5V alkalická (není součástí balení)
Napájení:
116 x 64 x 17 mm
Rozměry:
95,6 g
Hmotnost:
Automatické vypnutí po nečinnosti 1 minutu
Funkce TARE (dovažování)
Počítání kusů
Indikace slabé baterie
Měrná jednotka: g/oz/ozt/dwt/ct/tl/gn

OPERACE:
1. Vložte baterie. Dbejte na dodržení správné polarity.
2.
3.
4.
5.

Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko

k zapnutí nebo vypnutí váhy.
pro nastavení Vámi požadované měrné jednotky.
k vynulování hodnoty. Vhodné při využití funkce dovažování.
pro využití funkce počítání kusů (viz. níže).

KALIBRACE:
Zapněte přístroj, podržte tlačítko
dokud se na displeji neobjeví nápis „CAL“. Stiskněte tlačítko
znovu. Na displeji se zobrazí hodnota 500,00 gramů. Na váhu postavte předmět o hmotnosti
přesně 500g. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí nápis „PASS“. V tuto chvíli je kalibrace dokončena.
Kalibraci je doporučeno provádět při častém kolísání teplot, nebo alespoň každý měsíc.
FUNKCE POČÍTÁNÍ KUSŮ:
Na váhu vložte 25, 50, 75 nebo 100 kusů. Když se na displeji ustálí hmotnost, podržte tlačítko
než se zobrazí číslo 25. Pomocí tlačítka
přepínejte počet kusů. Pro nastavení příslušného počtu
kusů stiskněte tlačítko
. Tímto máte nastavenu váhu pro funkci počítání kusů. V tuto chvíli máte
možnost vložit na váhu jakékoliv množství a váha Vám přesně řekne, kolik kusů to je. Pro přepínání
zobrazení mezi měřením hmotnosti a počítáním kusů používejte tlačítko
.
Váha zůstává nastavena pro počítání kusů i po jejím vypnutí!
TABULKA JEDNOTEK:
1CT (metrický karát)
1DW (pennyweight)
1GN (grain)

= 0,19997g
= 1,5552g
= 0,0648g

1OZ (unce)
1OZT (trojská unce)
1TL.T (tael / tahil)

= 28,3495g
= 31,1034g
= 37,4999g

UPOZORNĚNÍ:









Váhu pokládejte na rovný, pevný a suchý povrch.
Váhu nepřetěžujte! Senzor může být poškozen. Neházejte s váhou a nepouštějte vážené
předměty na zařízení z výšky.
Váhu nepoužívejte v blízkosti mobilního telefonu (doporučená vzdálenost je min. 50cm).
Slabé baterie co nejdříve vyměňte.
S váhou pracujte v teplotách od 10°C do 30°C. Před měřením je za potřebí, aby váha byla
v pracovní teplotě umístěna alespoň 30 minut (při velké změně teploty je potřeba váhu
nakalibrovat).
Když se na displeji zobrazí
- váha je přetížena. Prosíme, odendejte vážený
předmět.
Nerozebírejte váhu!

Dodavatel: Synergetic s.r.o., Cetoraz 62, 394 11; IČ: 27054198, DIČ: CZ27054198;
www.dobrysyr.cz, www.dobrykolonial.cz.

