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 לוח מקשים .1
 

   
 מאפס ומדליק את המאזניים 

 
 

 טרה מקש  
 
 
 

 כיבוי  
 
 

מקש בחירת ספרה, לבחירת ספרות של נתונים מוזנים   
 ופרמטרים 

 
 
 

 חיווי באותיות  .2
 

dc x.xx :  פירושו שמתח הסוללה הואx.xx  .וולט 
 

יחד עם צלצול   100%FS + 9e-כך מוצג משקל החורג מ :  --------
 שנשמע. פירוש הדבר הוא עומס יתר על המאזניים. 

 
AdC: שינוי ה-A/D   .חריג. החיווי מלווה בצלצול 

 
BATlo :   המתח נמוך. אפשר להוסיף להשתמש לזמן קצר, ויש לטעון

 מוקדם ככל האפשר. 
 

C_End :  סוף טעינה 
 

Err-0:  יש לכוון מחדש או להחליף את  מתמר המאזניים על  עומס יתר .
 . המתמר 

 
 

ON/ 
ZERO 

 
TARE 

 
OFF 

SET 
0~9 
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 הוראות שימוש   .3
 

 הכנה  3.1
 אופקי.  שהמגש יש לוודא לב לפלס,  מו כוון את רגלי הבסיס, שייש ל

 
 הדלקה וכיבוי  3.2

 
 הדלקה  3.2.1

עד הישמע הצלצול. יוצג   [ON/ZERO] ץ על המקש ולחיש ל
נדלק החיווי   – 0,1..., 7, 8, 9-מספר הדגם והמתח בסוללה ו

"ZERO" .כעת המאזניים מוכנים לעבודה . 
 

 כיבוי  3.2.2
 . OFF]]לחיצה ארוכה על המקש יש ללחוץ 

 
 כיבוי אוטומטי  3.2.3

 , המאזניים נכבים אוטומטית. שקילהדקות ללא  10לאחר 
 

 כיבוי אוטומטי בשל מתח נמוך 3.2.4
 ית.  ים אוטומט וולט, המאזניים נכב 5.6-אם המתח נופל מ

 
 איפוס  3.3

תצוגת המאזניים מראה גודל   ,)טרה( הפחתת משקל אריזה ללאאם 
לאיפוס.   [ON/ZERO]יש ללחוץ על מהקיבולת המרבית,  4%עד 

 ידלוק.   0-וחיווי ה "0"התצוגה תראה 
 

 שקילה  3.4
 המטען הנשקל על מגש השקילה.   יש להניח את

 
 הפעלת פונקציות טרה וביטולה  3.5

יהיה כבוי   ""ZERO. החיווי "0". התצוגה תראה [[TAREעל  ץ ולחיש ל
, התצוגה היא  המטען הנשקליש להרים את  דולק.  "TARE"וחיווי 

-, נורית ה[TARE]דולק, יש ללחוץ על  "ZERO"-שלילית, חיווי ה
"TARE"  .נכבית 

 
 פונקצית חיסכון באנרגיה  3.6

התצוגה  אוטומטי,  חיסכון אנרגיה  –שניות  40נדלק לאחר  ZEROחיווי 
 ולהתחיל בשקילה.  מטען נשקליש להניח    .)קטן(  "0"ה ראת
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 מצב סוללה  3.7
  –" 6.3V " ;Mid-פירושו כי המתח גבוה מ –" Highנורית הסוללה מורה על "

 .6V-" מורה על מתח נמוך מ6.3V " ;Low-ל 6Vמורה על מתח אשר הינו בין 
 

 טעינה  3.8
, הניתנת לטעינה  (6V/4Ahת )מצה פנימי האנרגיה מסופקת על ידי סוללת חו 

, יש לכבות את המכשיר ולהטעין  ”-bAtLo-“. כאשר התצוגה מורה על חוזרת
 שעות.  12את הסוללה, מיידית. טעינה מלאה אורכת עד  

 
 קביעת ערכים ופרמטרים       3.9

 .מפורטות פונקציות שנתמכות על ידי המאזניים   9.9עד  9.1בסעיפים 
 שניות  3רת לאחר לחיצה ממושכת של אלו מתאפשכניסה לפונקציות  ✓

   [SET0~9] על
מתאפשר על ידי לחיצה בודדת על   לשנייה דילוג מפונקציה   ✓

[SET0~9]. 
 .  [TARE]לכניסה לפונקציה על מנת לשנות את ערכיה יש ללחוץ   ✓
דילוג בין ערכי הפונקציה מתאפשר על ידי לחיצה בודדת על   ✓

[SET0~9]. 
אפשר לאחר לחיצה על  ך החדש מת אישור השינוי וקבלת הער ✓

[TARE] . 
 

 טווח איפוס אוטומטי:  קביעת 3.9.1
 

יופיע  תצוגה . ב[SET/0~9]שניות על  3לחץ ממושך ל  3.9.1.1
rAngE 

   .oFF או  on יופיע בתצוגה   [TARE] לחוץ על    3.9.1.2
להפעלת     onלדילוג ובחירה בין  [SET/0~9]לחץ על     3.9.1.3

 . לנטרולה oFFהפונקציה ובין 
  oFFאם בחרת  ירתה.לאישור הבחירה ושמ [TARE]לחץ על    3.9.1.4

עבור לסעיף   onאם בחרת התצוגה תעבור לשקילה רגילה, ו
 הבא. 

 יהבהבו בתצוגה.   המרביתוהספרה     underנורית    3.9.1.5
 : התחתוןבשלב זה יש לקבוע את ערך המשקל    3.9.1.6

יצה  על ידי לח עבור לספרה שברצונך לשנות את ערכה  א. 
   [TARE]בודדת על 

קבע את ערך הספרה על ידי לחיצות בודדות על  ב.
[[SET/0~9. 

  [TARE]  לחץ   בכל הספרות רצויהלאחר קביעת הערך  ג.
 לשמירתו. 

 יהבהבו.  המרביתוהספרה  overנורית  ד.
 . העליוןלקביעת ערך המשקל  ג'עד   א' חזור על סעיפים  ה. 
 ה. לה / ספירהמאזניים יעברו למצב שקי ו. 
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 הוראת אזעקה:  3.9.1.7
"mפירושו משקל " 

 דולקת. ”over“מהגבול העליון, נורית   m  כאשר 

 ”accept“גבול תחתון, נורית   m  כאשר גבול עליון 

 דולקת.
 דולקת. ”low“מהגבול התחתון, נורית   m כאשר 

  
 : כאשר התצוגה איננה מאוזנת, אף נורית לא תדלק. זהירות 

 
 דות שינוי יחי 3.9.2

 
ולאחר   [TARE], יש ללחוץ על  ”units“כאשר התצוגה מראה  3.9.2.1

  על ץ, לביצוע הבחירה; יש ללחו[SET/0~9]  מכן על
[TARE] ,על מנת לאשר את הבחירה ולצאת ממצב   שנית

 שינוי היחידות. 
 )ספירה(  Lb,oz,pcs)גרם(,  9)ק"ג(,  H9יחידות:  

 
יש ללחוץ על , ”pcs“ה התצוגה מרא   ספירה: כאשר 3.9.2.2

[TARE] כעת, נורית ה .-“pcs”  דולקת. לחיצה ארוכה על ,
[ON/ZERO] או אז יש  0-מציגה את הספירה וחוזרת ל .

. יש ללחוץ על  [TARE]להניח את הדגימה וללחוץ על 
[SET/0~9]   וללחוץ על1להוספת , [TARE]    לביצוע

  pcs-ונורית ה pcsהבחירה. לאחר הסיום, התצוגה מראה  
 דולקת.

 יציאה ממצב ספירה: בחירת יחידה.  
 . 30,000-יש לבחור כמויות מקסימום קטנות מ זהירות: 

 
3.9.3 A-oFF  )בחירת כיבוי מצב חיסכון אנרגיה אוטומאטי( 

[ על מנת  TARE, יש ללחוץ על ]A-oFFכאשר התפריט מורה על 
  nעל מנת לבחור  [SET/0~9]להיכנס לפונקציה; אז, יש ללחוץ על  

מפעיל את   yו בוחר בביטול מצב חיסכון אוטומאטי; ינ א  y; n או
 דקות בהן המשקל נמצא באיפוס.  10החיסכון האוטומאטי לאחר 

 

http://www.shekelonline.co.il/


 

 04-6765775פקס:  04-6629100טל:  נוף הגליל 880ת.ד א.ת ציפורית )מתחם פניציה(, , 7המרכבה : שרות לקוחות
 www.shekelonline.co.il, 9030904-03, פקס: 6629780-04כניסה א', ראש העין, טל:    11העמל  שיווק:

  AA0383-2 (6.10.21)                                                                                     8מתוך  6ד עמו

 

 שינוי מצב תצוגה  3.9.4
  FILt2משמעו הצגת שלב אחד;  FILtX”  (FILt1“כאשר התצוגה מראה 

שלבים(. יש  6-8, משמעו הצגת FILt3שלבים;   3-4משמעו הצגת 
 [TARE] על מנת לשנות את המצב ואז ללחוץ [SET/0~9]ללחוץ על  

 על מנת לאשר את הבחירה ולצאת מהפונקציה.  ,שנית
 
 

 הגדרת טווח איפוס אוטומאטי:  3.9.5
[, כעת התצוגה מראה   TARE, יש ללחוץ על ]0כאשר התצוגה מראה 

"0 x.x" (x.x  :0.5משמעו טווחd, 1d, 1,5d, 2d. 2.5d, 3d, 3.5d, 4d, 
4.5d, 5d  רך החלוקה כאשר ע הינוn=3000  יש ללחוץ על .)

[SET/0~9]   על מנת לבצע בחירה, ולאחר מכך ללחוץ על[TARE]  
 לאישור הבחירה. 

 
3.9.6 bUZZEr  להגדיר את צליל הזמזם במצב(On  אוoff :) 

על מנת   [TARE], יש ללחוץ על  bUZZErכאשר התצוגה מראה  
)הפעלה(   on  רתלבחי [SET/0~9]להיכנס לפונקציה. יש ללחוץ על  

 שנית, לאישור הבחירה.  [TARE])כיבוי(, יש ללחוץ על  offאו 
 

 שינוי הגדרת החלוקה  3.9.7
[ על מנת להיכנס  TARE, יש ללחוץ על ]"d" כאשר התצוגה מראה 

 לבחירת החלוקה.  [SET/0~9]לפונקציה. יש ללחוץ על 
 

3.9.8 On-rA  " בחירת טווח מצב(power on )" 
על מנת להיכנס  [TARE], יש ללחוץ על On-rA  גה מראהכאשר התצו

פירושו   20; 100או  20לבחירת  [SET/0~9]לפונקציה. יש ללחוץ על 
יש ללחוץ על   קיבולת. 100%פירושו  100קיבולת,  20%מקסימום 

[TARE]  .שנית, לאישור הבחירה 
 

3.9.9 d-dP  )בחירת תצוגה יחידה או כפולה( 
על מנת להיכנס   [TARE]על ץ יש ללחו,  d-dPכאשר התצוגה מראה  

מורה על   n ;nאו  yלבחירת  [SET/0~9]לפונקציה. יש ללחוץ על 
  [TARE] מורה על תצוגה כפולה. יש ללחוץ על   yתצוגה יחידה, בעוד 

 שנית, לאישור הבחירה. 
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 כוונון תאורת נורית המחוון  3.10
 ,[ZERO/ON] בעת הדלקת המכשיר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על 

או   LU-1לבחירת  [SET/0~9]. אז, יש ללחוץ על -LCראה ת התצוגה 
LU-2 ;LU-1   משמעו מצב שמירה )מומלץ(. יש ללחוץ על[TARE]  

 שנית, לאישור הבחירה. 
 

 :הערות  .4
 

אין להעמיס יתר על המידה. יש להניח מטענים כבדים על גבי   4.1
ל כל אינו נ עומס יתרהנגרם כתוצאה מבזהירות מרובה. נזק   המאזניים
 באחריות. 

אין להשתמש במכשיר חד להפעלת המקלדת. במידה ומעטה הגומי   4.2
 הדבר עשוי להשפיע על עמידות המכשיר במים. ניזוק,  

 , על מנת לאפשר שקילה נכונה. יםנקי המאזנייםיש לשמור על    4.3
, ישנו אטם עופרת. המשתמשים אינם מורשים  המאזנייםבתחתית   4.4

 האטם ניזוק, יפוג תוקף האחריות. ו  . במידהלהסיר את האטם
יש להטעין את הסוללה אחת לשלושה חודשים, לפחות, כאשר   א.   4.5

 למשך תקופת זמן ארוכה.  במאזנייםאין משתמשים 
יש לחבר את הכבל בין המתאם והסוללה כיאות, שחור לשחור,   ב.  

 ואדום לאדום. 
חליף  לה , יש צרחר הטענה זמן השימוש הולך ומתק ה ולא דבמי ג.   

 את הסוללה, לסוללה חדשה. 
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 מידע על שירות  .5
 

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

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

 לבנו לכך ונשמח לטפל בה. 
 
 

  
 
 
 

 
המכשיר, יש להודיע למרכז שירות הלקוחות   אתלפתוח  במקרה של תקלה, אין 

 שלנו.
 
 

 מוקד שירות לקוחות ארצי
 
 בע"מ  2008מאזני שקל 

 , א.ת ציפורית )מתחם פניציה(, 7המרכבה 

 04-6629100טל': נוף הגליל 880ת.ד 

 04-6629146פקס: 

 
 

 
 
 

http://www.shekelonline.co.il/

