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 הקדמה  .1
 
 

 אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.  
 

 להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.  
 

או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות לסוכן  /במידה ונתקלתם בבעיה ו 
 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 
 
   המאזניים במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים  נקה את

 ממיסים. 
 
  צלסיוס.  °0  -   °40טמפרטורות העבודה של המכשיר הינם בין 
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 תאור ראש השקילה .3
 

 הראש מורכב מ: 

  קופסא. 3.1

 . 220V -כבל יציאה בעל תקע ל  3.2

 כניסה של כבל מתמר ממשטח השקילה. 3.3

 י. לוח תצוגה דיגיטל 3.4

 ארבעה מקשים. 3.5

 כבל יציאת תקשורת )אופציה בלבד(.  3.6

 

 :מקשים

מקש זה משמש לאיפוס המאזניים, כאשר התצוגה    מקש איפוס 
 איננה מאופסת. 

 מקש טרה 
  )אופציה( 

מקש זה פעיל כאופציה בלבד על פי דרישה   -
 מראש. 

 מקש זה משמש לעבודה עם טרה.  -
סת  מקש זה משמש לשליחת נתונים למחשב/מדפ -

 )אופציה(. 
מקש זה משמש לקיבוע התצוגה, כאשר שוקלים   -  RWמקש 

 גוף בתנועה.
בכל שלב שהוא, ניתן ללחוץ על מקש זה ולקבל   -

 מעודכן והנכון לאותו רגע.ה  את המשקל
לאחר לחיצה על מקש ולפני הופעת המשקל   -

 = = = = = =   המדויק תופיע ההודעה 

  מקש הפעלה 

 

 יבוי המאזניים.מקש זה משמש להפעלה וכ -
 

 

- 0- 

-T- 

 עדכון 

ON 
OFF 
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 י: כלל .4
עצמים   שקילת  לבצע  המסוגלת  מיוחדת  בתוכנה  מצוידים  אלו  מאזניים 

בתנועה )למשל: בני אדם או בעלי חיים(, כאשר ישנה אפשרות לקבל בכל  

 .      רגע ורגע את המשקל הנוכחי בעזרת מקש

 
 תאור הפעלה  14.

 אל נקודת החשמל.  220Vחבר כבל  4.1.1

” עד אשר התצוגה  StArt, על הצג יופיע “     מקש  לחץ על 4.1.2

 תתאפס.

: בשלב ההפעלה ודא שאין משקל על המאזניים. כאשר  הערה 

 התצוגה מאופסת, המאזניים מוכנים להפעלה. 

 .        אם התצוגה לא מאופסת, הקש על מקש 

בתצוגה   4.1.3 לשקול,  שברצונך  מה  את  הנח  או  המאזניים  על  עלה 

 דוייק. יופיע המשקל המ

בתנועה    הנשקל  לפי    –אם  קבוע  לא  משקל  תראה  התצוגה 

 תנועת הגוף, לכן בצע:

יופיע    -    לחץ על מקש  4.1.4 ולאחריו   = = = = = = בתצוגה 

 המשקל המדוייק מקובע ללא תזוזה.

        המשקל הקש שוב אם ברצונך לבדוק שוב את  

 ויופיע המשקל המעודכן.  

  פס והמאזניים מוכניםלאחר ירידה מהמאזניים, התצוגה תחזור לא 4.1.5

 לשקילה מחדש.

  הערה: לא ניתן לבצע איפוס המאזניים בעזרת מקש   

 כאשר התצוגה מקובעת אחרי ביצוע "עדכון". 

 

ם, הנח את  כאשר המאזניים מאופסי  -טרה )אופציה(    הכנסת 4.1.6

  והמאזניים  התצוגה תתאפס  -   על מקש   הטרה ולחץ

 מוכנים לשקילה. 

 עדכון 

 הפעלה 

 איפוס 

 עדכון 

 יפוס א

 טרה 

 עדכון 
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בתצוגה    -  כדי לבטל טרה, יש להוריד את הטרה מהמאזניים -

 (.-יופיע משקל הטרה עם סימון )

המאזניים יתאפסו והטרה   -   כעת לחץ על מקש 

 תתבטל.    

 טרה 
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 מידע על שרות .5

 
ממפעלנו   יצא  לך  שסופק  מעמיקה  המוצר  בדיקות  סדרת  שעבר  לאחר 

 ן ומכויל כראוי. ומקיפה ונמצא תקי
 

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו  
 לכך ונשמח לטפל בה.

 
     

 
 

להודיע   יש לפתוח את המכשיר,  איןבמקרה של תקלה,  
 שרות  הלמרכז

 :  הארצי 
 
 

 מוקד שרות לקוחות ארצי 
 

 מאזני שקל 
 

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

 
 04 -  6629100טל'  : 

 04 - 6765775/   04-6629146פקס:  
 
 
 
 
 

 
 
 

   

http://www.shekelonline.com/

