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 הקדמה  .1
 
 

 אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.  
 

 להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.  
 

ק ו/או  בבעיה  ונתקלתם  לפנות  ישבמידה  נא  המכשיר  הפעלת  עם  ים 
 לסוכן ממנו  

 
 רכשתם את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.  

 

 

 

 
 בברכה,  

 
 מחלקה טכנית  

 מאזני שקל  
 

 

 

  אמצעי זהירות .2
 

  .הנח את המאזניים במקום ישר ויציב 
 
   וולט בזרם חילופי.   220  -וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון 
 
 המאזנ את  או  יינקה  מים  משפיכת  המנע  בלבד.  לחה  במטלית  ם 

 חומרים ממיסים.  
 
  צלסיוס.  °0   -  °40טמפרטורות העבודה של המכשיר הינם בין 
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 תאור כללי     .3
 

  ליהסבר כל 3.1
שקילה   לראש  המחובר  שקילה  ממשטח  מורכבים  המאזנים 

   ( או כיחידה אחת יהלום(. 4001)מירב 
 פירת חלקים. ס והמאזנים מיועדים לשקילה 

ע"י לחיצת כפתור עוברים למצב ספירה אשר בו מוצגים בחלון  
 התצוגה  מספר החלקים שהונחו על משטח השקילה.  

     

 

 תפקידי המקשים 3.2
 

 לחצן זה.  הפעלה וכיבוי של המכשיר בלחיצה בודדת על  
 

מקש כאשר התצוגה לא מאופסת, לחיצה על מקש זה   –מקש איפוס  
 אזניים והתצוגה. מ התאפס את  

 מכושר השקילה של המאזניים )ברירת מחדל(.  4%תחום האיפוס 

  שקילה/
 ספירה 

 . מעבר ממצב שקילה למצב ספירה ולהפך  -לחיצה קצרה   •

 שניות( כניסה למצב שקילת מדגם.    3) -לחיצה ארוכה   •
 לחיצה על מקש ]איפוס[ מחזירה למצב שקילה.        

  ה/ספירה. ליביטול הטרה במצב שק • טרה/דגם 

 בחירת מס' יחידות לדגימה במצב שקילת מדגם.  •

 
    

 הודעות בתצוגה  3.3
 

ZERO    .מראה שהמאזניים מאופסים 

TARE  .מראה שלחצן טרה הופעל ויש משקל טרה בזיכרון 

KG  .המאזניים במצב שקילה 

PCS .המאזניים במצב ספירה 
 
 

ON / OFF 

O➔ 
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 הוראות הפעלה     .4
 

  הכנת המאזניים 4.1
 

 הנח את משטח השקילה על משטח ישר יציב.   א.
  

 .   220Vהכנס תקע החשמל למתח  ב.
 

מקש ג.  על  לחיצה  ע"י  המכשיר  את  . [ON/OFF]  הפעל 
 תתאפס.  התצוגה ולאחר מכן  ”HELLO“בתצוגה יופיע 

 
אפסים   ד.  מופיעים  בתצוגה  כאשר  לשקילה  מוכן  המכשיר 

 מופיע.  ZEROוהסימן 
 
  איפוס[  על מקש לחץ -אם אין אפסים[ .   

 
 ביצוע שקילה   4.2

 
ודא שהמכשיר במצב שקילה והתצוגה מאופסת. )אם במצב   א.

 ( לחץ על ]שקילה / ספירה[(. PCSספירה ) 
 

הנח את הפריט לשקילה על משטח השקילה. בתצוגה יופיע   ב. 
 משקל הפריט.  

 
 

 הכנסת טרה )ביטול משקל אריזה(  4.3
 

 משטח השקילה.   ל שים את האריזה )טרה( ע א.
 

הת ב. מקשילאחר  על  לחץ  בתצוגה,  המשקל   יצבות 
התצוגה  ]טרה/מדגם[,   של  שמאל  ובצד  תתאפס  התצוגה 

 .  TARE יופיע 
 
יופיע   ג. האריזה  משקל  השקילה,  ממשטח  האריזה  את  הורד 

 ' משמאל למשקל(.  -כשלילי בתצוגה  )עם סימן ' 
 

השק ד. משטח  על  האריזה  עם  הנשקל  הפריט  את  ה, ל יהנח 
 בתצוגה יופיע משקל הנטו של הפריט.  

 

http://www.shekelonline.com/


 

 04-6765775פקס:  04-6629100טל:  נוף הגליל  880א.ת ציפורית )מתחם פניציה(, ת.ד , 7בה המרכ: שרות לקוחות
 ilekelonline.cowww.sh., 9030904-03, פקס: 6629780-40ין, טל: ראש העכניסה א',  11העמל  שיווק:

  AA0281-3 (13.10.21)                                                   8מתוך  5עמוד 

כרון המאזניים גם לאחר סיום  ישאר שמור בזימשקל האריזה י ה.
השקילה, ניתן לבצע מספר שקילות כרצונך עם אותו משקל  

 אריזה שהכנסת.  
 
] ו. מקש  על  נוספת  הטרה    טרה/מדגם[לחיצה  את  תבטל 

    מהתצוגה.  TARE -ותכבה את ה 
          

 המאזניים לחץ על מקש לכיבוי [ON/OFF .] 
 

  כנת המכשיר לספירה וביצוע הספירהה 4.4
 לפני ביצוע הספירה יש לבצע תחילה ספירת מדגם.  

היחידות   של  מראש(  )ידוע  מספר  נשקל  המדגם  בספירת 
כך   ע"י  היחידות  מספר  למאזניים  ומוכנס  לספור  שברצונך 
לאחר   אחת,  ספירה  יחידת  משקל  מחשבים  המאזניים 

 שהתבצעה ספירת המדגם ניתן להתחיל בספירה.  
 

  ביצוע שקילת מדגם 4.5
 ודא שהמכשיר נמצא במצב שקילה.   א.  

 
ה על מקש ]ספירה/שקילה[ עד שבתצוגה  לחץ לחיצה ארוכ ב. 

 .    'COUnt'תופיע ההודעה  
 

יופיעלחץ   ג.  בתצוגה  ]טרה/מדגם[  היח'    -  10  על מקש  מספר 
  -למדגם, בלחיצות נוספות אפשר לשנות את המדגם הרצוי ל

20-50-100-200-500 .  
 בחר את המדגם הרצוי.

 
שקבעת   ד.  היחידות  מספר  את  השקילה  משטח  על  הנח 

 צבות המאזניים. יהמתן מספר שניות להתי –גה  בתצו
 

ספירה[ ה.  ]שקילה/  מקש  על  למצב    -לחץ  תעבור  התצוגה 
  PCS.ספירה, בחלון התצוגה תופיע ההודעה  .

 

נעשה      - שאיתו  הפריט  את  לספור  מתוכנתים  המאזניים  כעת 
 המדגם. 

 
  יש אפשרות לעבור    ,כאשר המאזניים נמצאים במצב ספירה

)וחזרה לספירה( ע"י לחיצה בודדת על מקש למצב שקילה  
 ]שקילה/ספירה[.  
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 ביצוע ספירה   4.6
 ודא שהמכשיר במצב ספירה.    א.
 

לספור    ב. שברצונך  היחידות  את  השקילה  משטח  על  הנח 
 )שעבורם ביצעת את ספירת המדגם(.  

 
 בתצוגה יופיע מספר היחידות.   ג. 

 
 פעולות במצב ספירה  4.7

בודדת  א.   ממצב  ע   לחיצה  מעבירה  ]ספירה/שקילה[  מקש  ל 
 ספירה למצב שקילה ולהיפך.  

 
גם   ב.  המדגם האחרון שהוכנס לזיכרון המכשיר נשאר בזיכרון 

 לאחר כיבוי והדלקה מחדש של המכשיר.  
 

 ספירת מדגם חדשה מבטלת את ספירת המדגם הקיימת.   ג.
 

 לא ניתן לבצע ספירה לפני ביצוע ספירת מדגם.   ד. 

http://www.shekelonline.com/


 

 04-6765775פקס:  04-6629100טל:  נוף הגליל  880א.ת ציפורית )מתחם פניציה(, ת.ד , 7בה המרכ: שרות לקוחות
 ilekelonline.cowww.sh., 9030904-03, פקס: 6629780-40ין, טל: ראש העכניסה א',  11העמל  שיווק:

  AA0281-3 (13.10.21)                                                   8מתוך  7עמוד 

 עם סוללה דהעבו .5
 

   זמן פעולת המאזניים 5.1
ניתן   )דרישה מראש(  נטענת  כאשר המאזניים מצוידים בסוללה 

עד   המאזניים  את  הסוללה    100להפעיל  בעזרת  עבודה  שעות 

 )כאשר הסוללה מלאה(. 

בין   המצורף  הכח  ספק  חיבור  ע"י  מתבצעת  הסוללה  טעינת 

 . 230Vהמאזניים למקור מתח 

 

 זמן טעינת הסוללה 5.2

הטענה   .א כדי  תוך  עובדים  את    –מאזניים  טוענת  הטענה  שעת  כל 

 שעות עבודה.  4  -הסוללה ל 

הטענה   ב. כדי  תוך  מכובים  את    –מאזניים  טוענת  הטענה  שעת  כל 

 עבודה. שעות   10  -הסוללה ל 

 

 .מומלץ לכבות את המאזניים בזמן ההטענה 

 

 כיבוי אוטומטי   5.3

הסוללה המאזנ עבודת  זמן  ליעל  כיבוי  ייכדי  במנגנון  מצוידים  ם 

 אוטומטי.

)שקילה/  פעולה  כל  מתבצעת  לא  כאשר  עובד  זה    מנגנון 

 דקות(. 7  ך כלל,הקלדה( במשך זמן שיתוכנת מראש )בדר

 

http://www.shekelonline.com/


 

 04-6765775פקס:  04-6629100טל:  נוף הגליל  880א.ת ציפורית )מתחם פניציה(, ת.ד , 7בה המרכ: שרות לקוחות
 ilekelonline.cowww.sh., 9030904-03, פקס: 6629780-40ין, טל: ראש העכניסה א',  11העמל  שיווק:

  AA0281-3 (13.10.21)                                                   8מתוך  8עמוד 

 
 מידע על שרות  .6
 

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה   
 תקין ומכויל כראוי.  ומקיפה ונמצא 

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

 לבנו לכך ונשמח לטפל בה.
     

 
 

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

 
 

 :מוקד שירות לקוחות ארצי
 

 מאזני שקל 
 

 , א.ת ציפורית )מתחם פניציה(,7המרכבה  
 נוף הגליל  880ת.ד 
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