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 תאור כללי .1
 

 : הסבר כללי 1.1
 

לראש   המחובר  שקילה  ממשטח  מורכבים  המאזניים 
מסוגלים   התחומים,  בכל  לשקילה  מיועדים  הם  שקילה. 
או   מדפסת  עם  לעבודה  ומתאימים  טרה  משקל  לבטל 

 מחשב.

 :תפקידי המקשים 1.2
 

 מקש הפעלה 
 
 
          

לחיצה   כל  המערכת.  וכיבוי  הפעלה 
 על הלחצן משנה את מצב המאזניים.

 מקש איפוס 
 
 
 

 משמש לאיפוס מנגנון השקילה. 

 מקש טרה  
 
 
                           

 משמש לביטול משקל אריזה 

 Accumמקש 
 
 
 

משמש לצבירת משקל במצב שקילה  
 וקביעת מדגם במצב ספירה 

 FUNCמקש 
 
 
 

ש למעבר בין מצב שקילה  משמ
 למצב ספירה 

 מקש #  
 
 
 

 ללא שימוש 

ON 
OFF 

ZERO 

TARE 

Accum 

FUNC 

# 
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 הוראות הפעלה  .2
 

  איפוס והכנה 2.1
 ודא שראש השקילה מחובר אל משטח השקילה.  א.
 אל נקודת החשמל.  (220V)חבר את כבל החשמל  ב.

] ג. מקש  על  מ   -[  ON/OFFלחץ  מספרים  יופיעו  -בתצוגה 
 מערכת(. ה  של)בקורת פנימית   999999עד   000000

 בתצוגה.  0.000המתן עד להופעת  ד.
להופעת   עד  השקילה  משטח  על  משקל  להעמיס  אין 

0.000 . 
 המאזניים מוכנים לשקילה.

 [.ZEROלחץ על לחצן ]  -  0.000אם התצוגה לא מראה  ◆
 

  

  ביצוע שקילה 2.2
 בתצוגה.  0.000ודא הופעת  א.
 הנח את הפריט הנשקל על משטח השקילה. ב. 
 בתצוגה יעלם ומשקל הפריט יופיע בתצוגה. 0.000 -ה ג.

 
 

 הכנסת טרה )ביטול משקל אריזה( 2.3
 שים את האריזה )טרה( על משטח השקילה. א.
מקש  ב.  על  לחץ  בתצוגה,  המשקל  התייצבות    לאחר 

[TARE.]   

האריזה   ג. משקל  השקילה,  ממשטח  האריזה  את  הורד 
 למשקל(.  ' משמאל -יופיע כשלילי בתצוגה )עם סימן '

הנח את הפריט הנשקל עם האריזה על משטח השקילה,   ד. 
 בתצוגה יופיע משקל הנטו של הפריט. 

לאחר   ה. גם  המאזניים  בזכרון  שמור  ישאר  האריזה  משקל 
השקילה עם    . סיום  כרצונך  שקילות  מספר  לבצע  ניתן 

 אותו משקל אריזה שהכנסת.
ה  תבטל את הטרה ותכב  ]טרה[ לחיצה נוספת על מקש   ו. 

    מהתצוגה. TARE -את ה 
 ]הפעלה[. לכיבוי המאזניים לחץ על לחצן ◆

 
 צבירת משקל  2.4

 הנח פריט על משטח השקילה.  א.

 [ כדי לצבור את המשקל.Accumלחץ על כפתור ] ב.
] ג. על  שוב  השקילה  Accumלחץ  ראש  את  להחזיר  כדי   ]

 למצב שקילה. לחיצה זו מאפסת את התצוגה.
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 כל שקילה נוספת תצטבר בזיכרון.  ד.
 [ כדי לנקות את הזיכרון.FUNCלחץ על כפתור ] ה.

 
 ספירת פריטים 2.5

] א. כפתור  על  ספיFUNCלחץ  למצב  להיכנס  כדי    –רה  [ 
 . COUNTבתצוגה יופיע 

 . C00000[. התצוגה תראה Accumלחץ על כפתור ] ב.
] ג. על  מיקום TAREלחץ  את  המסמן  החץ  את  להזיז  כדי   ]  

 הספרה הרלוונטית. 
] ד. על  את  ZEROלחץ  ולקבוע  הספרות  את  להריץ  כדי   ]

 כמות היחידות במדגם.
הנח את הפריטים על גבי המאזניים לפי המדגם בסעיף   ה.

 ד'.
כדי לאשר את המדגם. התצוגה תראה  [  Accumלחץ על ] .ו

 את מספר היחידות. 
 [ כדי לחזור למצב שקילה.FUNCלחץ על ] . ז
 

 וללהטעינת ס . 3
 

 חבר את המכשיר לרשת החשמל.  3.1
 .ONהעבר את מתג ההפעלה למצב  3.2
לאחר   3.3 טעינה  למצב  אוטומטית  תעבור  הנטענת  הסוללה 

 חיבור המאזניים לרשת חשמל. 
 ירוקה.  LEDכשמחברים את הכבל לחשמל, נדלקת נורית 

ומתג   לרשת  מחובר  שהמכשיר  זמן  כל  נטענת  הסוללה 

במצב   הג   .ONההפעלה  יתר, ניש  טעינת  על  שהמכשיר    ה  כך 

 יכול להיות מחובר כל הזמן לחשמל.  
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 מידע על שרות .4
 

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

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

 תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה. 
 

     

 
 לפתוח את המכשיר,  איןבמקרה של תקלה,  

 מורשה:  להודיע למרכז שרות יש
 
 

 : מוקד שרות לקוחות ארצי 
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