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 הקדמה .1

 
 אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.

 
 להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.

 
במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות 

 ו ונשמח לעזור לכם.לסוכן ממנו רכשתם את המכשיר או למשרדנ
 
 

                    
           
           
 בברכה,    

 
 מחלקה טכנית    
 מאזני שקל    
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 תחזוקה ובטיחות .2

 
  הנח את המאזניים במקום יציב ואת מגש השקילה באופן ישר

 ויציב.
 

 .וודא שדופן המגש עם סרגל המדידה בצידו האחורי של המאזניים 

 

  וולט, אך ורק דרך ספק  220 -שהמכשיר מחובר למתח הנכון וודא
 הכח.

 

   אם סמןLOW BAT  סוללות חלשות( מופעל, יש להחליף את(
 הסוללות או לחבר את המאזניים לחשמל בהקדם אפשרי.

 
  כדי למנוע סכנת פיצוץ, יש להחליף סוללות רק לסוג המתאים. 

 זרוק את הסוללות לאחר גמר שימוש לפי ההוראות.
 
  נקה את ראש השקילה במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים

 או חומרים ממיסים על גוף המאזניים.
 

  לניקוי המגש, העשוי פלסטיק, מומלץ לפרקו מגוף המאזניים
 ולנקותו במים חמים ובסבון.

 

  טמפרטורות העבודה של המכשיר הינן  בין40 - 0 .צלסיוס 
 

  וודא שימוש בספק כח מדגםAD23905A ,230VAC ,9W  9עדVDC ,
0.5A.יצרן פורנל , 
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 תאור כללי .3

 
 : הסבר כללי 3.1

 
ק"ג.  15המאזניים מיועדים לשקילת תינוקות עד עומס של 

המאזניים מאפשרים שקילה חוזרת ללא הורדת התינוק, וכן 
 החזקת קריאת המשקל בתצוגה ככל שנדרש.
 6 -מל או ע"י שימוש בניתן להפעיל את המאזינים ע"י חיבורם לחש

 .Cסוללות מגודל 
 

 :תפקידי המקשים 3.2

 
 מקש הפעלה

 
 

 הפעלה וכיבוי של המערכת. 
 

 

 מקש שקילה
משמש לביצוע שקילה ושקילה 

חוזרת של התינוק שעל גבי 
 .נייםהמאז

 
 

 מקש החזק
 משמש להחזקת קריאת 

 המשקל ע"ג הצג )לא פעיל(.

 
 מקש איפוס

 

 ון משמש לאיפוס מנגנ
 השקילה.

 
 :הודעות בתצוגה 3.3

 

‘ZERO’  מופיעה כאשר מנגנון השקילה
 מאופס.

  חצים משני צדי התצוגה נדלקים
שקילה  כאשר מתקבלת קריאת

 יציבה.
  חץ בודד נדלק בפינה הימנית

התחתונה כאשר המאזניים 
 במצב החזק.

‘BAT’  מופיעה כאשר הסוללות חלשות
 בקרוב. ןויש להחליפ

ON/OFF 

RW 
 עדכון

- 0 - 
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 הוראות הפעלה .4
 

 :איפוס והכנה 4.1

 
 ודא שהמאזניים מונחים על משטח ישר ויציב. א.
 

חבר את כבל ספק הכח למאזניים ואת ספק הכח עצמו  ב.
בתחתית  Cסוללות מגודל  6או הכנס , 220Vלנקודת חשמל 

 ברגים. 2לשם הכנסת הסוללות, יש לפתוח  .המאזניים
 

 Startיע המילה בתצוגה תופ - ]הפעלה[לחץ על מקש  ג.
 והמערכת תבצע סדרת בדיקות פנימיות.

 
 וכן אפסים בתצוגה. ZEROהמתן עד להופעת המילה  ד.

 ZEROאין להעמיס משקל על משטח השקילה עד להופעת 
 בפינה השמאלית של התצוגה.

    אם אין ZERO אפוס[. לחץ על לחצן -בתצוגה  ואפסים[ 
 

ים, רצוי לבצע טעינה נטענת במאזני סוללהבמידה וקיימת  .ה
ראשונית ממושכת לפני השימוש במאזניים ללא חיבור לרשת 

 החשמל.

  
 :ביצוע שקילה 4.2

 
 בתצוגה. ZEROודא הופעת  א.
 

ולחץ שים את התינוק הנשקל בזהירות במרכז משטח השקילה  ב.
המערכת תבצע תהליך מדידה שיערך מספר  .RWעל כפתור 

 ת קווים מהבהבים.שורו 2שניות,  שבמהלכן יופיעו 
 

לאחר גמר המדידה, יופיע משקל התינוק בתצוגה ושני חצים  ג.
 המעידים על התייצבות ואמינות השקילה.

 
ניתן  ,במידה ותדרש שקילה/מדידה חוזרת של אותו תינוק ד.

עידכון[, כך שהמאזניים יבצעו מדידה  RWלהקיש על מקש ]
 נוספת עד התייצבות חדשה.
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 )חיתול, שמיכה וכו'..(גרם  300עד שקילה עם ריפוד  4.3

 

 דולק. ”ZERO“ודא שהתצוגה מאופסת וסימון  א.

 הנח את הריפוד על מגש השקילה. ב.

 .[ZERO]לאחר שמשקל הריפוד מופיע בתצוגה, לחץ על מקש  ג.

ידלק והמאזניים מוכנים ” ZERO“התצוגה תתאפס, סימון  ד.

 לשקילת התינוק.

 .4.2ילת התינוק לפי סעיף בצע את שק ה.

 ”ZERO“לחץ על לחצן  ,לאחר הורדת הריפוד מהמאזניים ו.

 לאיפוס.

 גרם )מזרן וכו'( 2400גרם עד  300 -שקילה עם ריפוד מ  .44
 .לקת המאזנייםלפני הד הנח את המזרן על מגש השקילה א.

  .להדלקת המאזניים ON/OFFלחץ על כפתור  ב.

ידלק והמאזניים מוכנים ” ZERO“התצוגה תתאפס, סימון  .ג

 לשקילת התינוק.

 .4.2בצע את שקילת התינוק לפי סעיף  .ד

 וודא תמיד הנחת המזרן על המאזניים לפני הדלקת המאזניים. .ה

 

 לא פעיל )החזק( ביצוע נעילת תצוגה .54
 

בכל שלב של השקילה ניתן להינעל על המשקל שמופיע בתצוגה 

 בעזרת מקש החזק. 
 

 
 

 

 

 

 

במצב של החזק, המאזניים לא מתאפסים באופן אוטומטי 

אלא רק לאחר הקשה על מקש  לאחר הורדת התינוק,

 . [0]האיפוס 
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קל התינוק האחרון שנמדד ישאר נעול בתצוגה, כך שניתן יהיה מש

רישום המשקל מבלי להשאיר את התינוק על גבי את לבצע 

 המאזניים.

כאשר המאזניים במצב החזק, ניתן לבצע שקילות נוספות מבלי 

לאפס את המאזניים משקילה לשקילה כלל, אלא להשתמש 

 חדש.עדכון[ בכל פעם ששוקלים תינוק  RW] -במקש ה

 

 עבודה עם סוללה .5

 
 :זמן פעולת המאזניים 5.1

כאשר המאזניים מצוידים בסוללה נטענת, ניתן להפעיל את 
שעות עבודה בעזרת הסוללה )כאשר הסוללה  50המאזניים עד 

 מלאה(.
טעינת הסוללה מתבצעת ע"י חיבור ספק הכח המצורף בין 

 . כאשר מחברים את הספק ומתבצעת230Vהמאזניים למקור מתח 
טעינה, ידלק לד בצבע ירוק בחזית המאזניים בפינה העליונה 

 מימין.
 

 :זמן טעינת הסוללה 5.2
 .שעות עבודה 4 -כל שעת הטענה טוענת את הסוללה ל

 

 מומלץ לכבות את המאזניים בזמן ההטענה. •
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 מידע על שרות .6
 

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקות  
 תקין ומכויל כראוי. ומקיפות ונמצא

 
אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת  

 לבנו לכך ונשמח לטפל בה.
 

     

 
 

 לפתוח את המכשיר, איןבמקרה של תקלה, 
 מורשה: להודיע למרכז שרות יש

 
 

 : מרכז שירות לקוחות ארצי
 

 מאזני שקל
 קיבוץ בית קשת

 1524700הגליל התחתון 
 04-6629100טל': 

 04-6765775 /04-6629146פקס:  
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