
משקל זכוכית     g
מדריך הפעלה  

GS 203
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הכנת המכשיר להפעלה   g

הכניסו סוללות או הוציאו    g
רצועת בידוד. 

מקמו את המשקל על גבי    g
משטח שטוח ומאובטח.

ניתן לשנות את יחידות    g
המידה של המשקל.

CR 2032

CR 2032
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UNIT

KG ➔ LB ➔ ST 
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
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שקילה   g

עמדו על המשקל.  g

Quickstart

המשקל נדלק אוטומטית.   g
עמדו ללא תזוזה בזמן 

השקילה!
.

Auto o�!

➚
1 sec

➚

0.0

Auto o�!
~ 10 sec

שימו לב: לאיפוס המשקל   g
בהפעלה ראשונית או לאחר 

שינוי מיקום יש לעלות 
ולרדת מהמשקל. 



g  המשקל מגיע מעבר 
לקיבולת המרבית של 

המשקל )מקסימום 
150 ק“ג(

g  הודעות שגיאה 

 LO כאשר מופיע על הצג  g
יש להחליף את הסוללות 

במשקל. 
Lo

2 x CR 2032

CR 2
03

2

CR 2
03

2

O
P

E
N

 max
150 kg
lb 330
st 24

g מידע כללי
קיבולת מרבית 150 ק"ג )330lb/ 24st(, במדרגות   • 

.)0.2lb/ 1lb( של 100 גרם
ניקוי: באפשרותכם לנקות את המשקל במטלית לחה ומעט   •

נוזל לשטיפת כלים, במידת הצורך. לעולם אין לטבול את 
המשקל בתוך מים או לשטוף אותו מתחת למים זורמים.

הגנו על המשקל מפני מכות, לחות, אבק, חומרים כימיים,   •
שינויים קיצוניים בטמפרטורה, שדות אלקטרומגנטיים ומקורות 

חום הקרובים מדי למשקל.
לעולם אין לדרוך על הקצה החיצוני של המשקל עם כף רגל   •

אחת כיוון שהדבר עלול לגרום להפיכת המשקל!
הרחיקו חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים!  •

אינו מיועד לשימוש מסחרי.  •
במידה ועולות לכם שאלות בכל הנוגע להפעלה ולשימוש   •
במכשירים שלנו, אנא צרו קשר עם הספק המקומי שלכם 

או עם מרכז שירות הלקוחות.
טרם העלאת טענה, אנא בדקו את הסוללות והחליפו אותן   •

במידת הצורך.
תיקונים יבוצעו על ידי שירות הלקוחות או ספק מורשה בלבד.  •
במידה והעור או העיניים שלכם באים במגע עם נוזל הסוללה,   •

שטפו את האזורים הפגועים במים וגשו לקבל טיפול רפואי.
 סכנה לחנק! ילדים קטנים עשויים לבלוע את הסוללות 

 

•
ולהיחנק מהן. אחסנו את הסוללות מחוץ להישג ידם של 

ילדים קטנים.
שימו לב לסימוני הקוטביות פלוס )+( ומינוס )-(.  •

במקרה של דליפת סוללה, הלבישו כפפות הגנה ונקו   •
את תא הסוללות בעזרת מטלית יבשה.

הגנו על הסוללות מפני חום קיצוני.  •
 סכנת פיצוץ! לעולם אין להשליך סוללות לתוך אש.

 

•
אין להטעין סוללות או לקצר אותן.  •

במידה ואין כוונה לעשות שימוש במכשיר למשך פרק זמן   •
ארוך, הוציאו את הסוללות מתא הסוללות.

השתמשו בסוללות זהות או שוות ערך בלבד.  •
תמיד החליפו את כל הסוללות בבת אחת.  •

אין לעשות שימוש בסוללות נטענות.  •
אין לפרק, לפצל או למעוך את הסוללות.  •

את הסוללות הריקות והמרוקנות לחלוטין יש להשליך בתיבות   •
איסוף, בנקודות מחזור מיוחדות המיועדות לכך או אצל ספק 
של מכשירים אלקטרוניים. הנכם נדרשים על פי חוק להשליך 

את הסוללות.
הקודים המצוינים להלן מודפסים על גבי סוללות  • 

  המכילות חומרים מזיקים:
 Pb = הסוללה מכילה עופרת

 Cd = הסוללה מכילה קדמיום
Hg = הסוללה מכילה כספית.

מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר 

 

•
ביחד עם הפסולת הביתית לאחר שהתקלקל. השליכו 

את המכשיר בנקודת איסוף מקומית או בנקודת מחזור 
  EC- מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן

WEEE )פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני(. במידה ועולות 
לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות 

המתאימות.
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