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הכנת המוצר לשימוש  g

שקילה  g

העבירו את הרצועה של משקל המזוודות   g
דרך ידית המזוודה שלכם. אבטחו )חזקו( 

את האטב

/   u
nit

."0.00 kg" על הצד יופיע , לחצו על לחצן   g 
 וודאו כי המשקל אינו תחת עומס 

 ,"0.00 kg" במידה ועל גבי הצג לא מופיע(
לחצו פעם נוספת על לחצן  לאיפוס 

המשקל(. 

/    
unit

בזמן שהרצועה מחוברת למזוודה, החזיקו   g
את המשקל בצורה אופקית והרימו כלפי 

 .LCD -מעלה. המשקל מוצג על גבי מסך ה
ברגע שהמשקל יציב, הוא נשאר קבוע על 

."HOLD" גבי המסך ומוצגת המילה

הכניסו סוללות והוציאו את סרט הבידוד   g

כבו את המשקל.  g
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 .sec 3

בחר את יחידות המדידה  g

משכו את סרט המדידה החוצה מצד המכשיר.  g

הודעות שגיאה  g

משקל מרבי )40 ק”ג: 88 פאונד(,  g 
המשקל עבר את הקיבולת המותרת לשקילה.

סוללה ריקה   g
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kg 25.6 ➔
המשקל מוצג למשך 2 דקות נוספות על   g

גבי המסך, ולאחר מכן המשקל נכבה באופן 
אוטומטי.
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D הוראות חשובות
הקיבולת המרבית היא 40 ק“ג )88 פאונד(, בשלבים   • 

של 10 גרם )0.02 פאונד(.
הגנו על המשקל האישי שלכם מפני פגיעה בחפצים קשים,   • 
לחות, אבק, חומרים כימיים, תמרוקים, תכשירי קוסמטיקה 

נוזליים, תנודות גדולות של טמפרטורה וקרבה למקורות חום 
)להבות פתוחות, רדיאטורים(.

ניקוי המוצר: באפשרותכם לנקות את המשקל בעזרת מטלית   •
לחה ומעט נוזל לשטיפת כלים, במידת הצורך. לעולם אין לטבול 

את המשקל לתוך מים או לשטוף אותו תחת מי ברז.
שדות אלקטרומגנטיים חזקים )למשל: מכשירי טלפון סלולריים(   •

עשויים לפגום בדיוק המשקל.
המשקל אינו מיועד לשימוש למטרות מסחריות.  •

תיקונים יבוצעו על ידי שירות לקוחות או ספק מוסמך לכך.  •
 

סוללות ריקות וסוללות נטענות אינן ניתנות להשלכה 
עם פסולת רגילה! הן נחשבות לפסולת רעילה ולכן יש 

להשליכן במכלים מיוחדים, בנקודות איסוף לפסולת 
רעילה או להביאן לספקים של מוצרי חשמל. שימו לב: 
סוללות המכילות חומרים מזהמים מסומנות כדלהלן: 

 Pb = סוללה המכילה עופרת, Cd = סוללה המכילה קדמיום, 
Hg = סוללה המכילה כספית.

 EG – WEEE/2002/96 אנא השליכו את הכיסוי בהתאם לתקן 
)פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני(. במקרה של שאלות העולות 

אצלכם, אנא פנו לרשויות המקומיות האחריות על השלכת הפסולת 
באזור מגוריכם.  




