משקל אדם אלקטרוני
עם השוואת נתוני שקילה נוכחית וקודמת.
הוראות הפעלה ,בטיחות ואחזקה.

דגם XF-B2250

אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.

משקל אדם אלקטרוני עם השוואת נתוני שקילה נוכחית וקודמת.
דגם XF-B2250
הוראות הפעלה ,בטיחות ואחזקה.
המשקל הינו משקל אלקטרוני דיגיטלי המאופיין ברמת דיוק גבוהה ובעל חיישנים
אלקטרוניים המבטיחים עמידות לאורך שנים.
נתונים טכניים:










טווח מדידה 2.5 :ק"ג עד  180ק"ג.
יחידות מדידה :ניתן לבצע מדידה ביח' של ק"ג או ביח' של ליברה.
ערך שנת 100 :גרם.
תצוגה :מסך  LCDבגודל  59X60מ"מ עם תאורת לד כחולה.
טמפרטורות עבודה10c – 35c :
 10זיכרונות למשתמשים שונים .P0-P9
הצגת משקל נוכחי בנוסף לתוצאת השקילה האחרונה ואת ההפרש בין השקילות.
הדלקה ואיפוס אוטומטים בעת עליה על משטח השקילה.
כבה אוטומטית לאחר הצגת הנתונים.

מקור מתח:

 2סוללות ליתיום ( CR2032 X 3Vכלולות במכשיר).
 .1הסר/י את לשונית הפלסטיק ממכסה תא הסוללות להפעלת הסוללות.
 .2כאשר הסימן  LOמופיע על הצג ,החלף/י את הסוללות בסוללות חדשות.
הוראות הפעלה:
 .1בעזרת הלחצן הנמצא בסמוך לתא הסוללות ,בחר/י ביחידת משקל הרצויה לך  -ק"ג או ליברה.

 .2הנח/י את המשקל על משטח מוצק ,ישר ואחיד וכדי למנוע החלקה וודא/י שמשטח המשקל אינו רטוב.
 .3לבחירת משתמש לחץ/י על מפסק הזיכרון ובחר/י בין מספרי משתמש .P0-P9

 .4להפעלת המשקל ,עמד/י על משטח השקילה .השתדל/י לעמוד במרכזו ללא תנועה.
 .5המשקל יציג את מספר המשתמש  ,P0-P9לאחריו תוצאת המשקל תופיע ותהבהב על הצג שלוש
פעמים.

משקל
נוכחי

תוצאת המשקל
תהבהב  3פעמים

בחירת
מספר
משתמש

 .6בשורת התצוגה התחתונה תופיע תוצאת השקילה האחרונה ולאחריה תופיע תוצאת ההפרש בין
השקילה האחרונה והנוכחית( .בשימוש הראשוני לא תוצג תוצאת השקילה האחרונה)

משקל
נוכחי

משקל
נוכחי

משקל
נוכחי

משקל
קודם

הפרש

משקל
קודם

משקל
נוכחי

 .7המשקל כבה אוטומטית לאחר הצגת הנתונים.
(לרוב ,תוצאת השקילה הראשונית לאחר התקנה או החלפת הסוללות אינה מדויקת)
מקרא תצוגה:
 .1הסימן  Errיופיע על הצג כאשר המשקל חורג ממשקל המקסימום  180ק"ג.
 .2כאשר הסימן  LOמופיע על הצג ,החלף/י את הסוללות בסוללות חדשות.
הוראות בטיחות אחסנה ושימוש:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בזמן השקילה השתדל/י לעמוד במרכז המשקל והימנע/י מתזוזה .זכוכית המשקל צריכה להיות
יבשה על מנת למנוע החלקה.
על מנת להשיג דיוק מרבי ,מומלץ להשתמש במשקל בשעה קבועה כל ערב (.)19:00-21:00
שינוי מיקום המשקל עלול להשפיע על תוצאת השקילה.
על מנת לקבל תוצאות מדויקות ,על המשקל להיות מונח על גבי משטח ישר ויציב בעת השימוש.
אין להניח את המשקל על משטח רטוב.
אין להרטיב את המשקל במים .לניקוי המשקל יש להשתמש במטלית לחה ו/או בחומר לניקוי חלונות.
כאשר המשקל לא בשימוש אין להניח עליו דברים ,על מנת שלא לפגוע בדיוק המשקל.
אין להקיש בעוצמה על זכוכית המשקל.
המשקל כולל שתי סוללות ליתיום הממוקמות בתא הסוללות.

זכוכית המשקל עלולה להתנפץ במקרה של נפילה ,חבטה חזקה ,מכה בצידי
הזכוכית או פגיעה בחפץ אחר .יש למקם את המשקל הרחק מקירות או
רהיטים.

אחריות ושרות:
אין לפתוח  /לפרק את המשקל על מנת שלא לפגוע באחריות .האחריות הינה למשך שנה מיום הקניה
ואינה מכסה שבר או נזק הנגרם משימוש לא נכון .האחריות הינה כנגד הצגת חשבונית קניה/מדבקת
אחריות.
מיוצר עבור ומשווק ע"י :סופר-פארם (ישראל) בע"מ ,ת.ד .2171 .הרצליה .4672516
מיוצר ע"י :קסינפו האוסהולד אלקטרוניקס ,סין.
מיובא ע"י :מאג'י יבוא ושיווק צ.י .בע"מ ,ת.ד 407 .נס ציונה .74104
אישור דגם ישראלי מספרWM0712-13ks :

