VARTUOTOJO
INSTRUKCIJA
Elektroninės platforminės svarstyklės

TIPAS: EEP ххх N/NL

1. Sudėtis. Svėrimo platforma, indikacinis blokas, sujungimo laidas,
maitinimo blokas (nuo elektros tinklo), vartotojo instrukcija. Tai pat gali
būti įtrauktas (pagal užsakimą) indikacinio bloko stovas.
- Sujungimo laidas sujungtas su elektroniniu valdymo bloku ir
svėrimo platforma; jis sujungiamas svarstyklių gamybos metu ir gali būti
pakeistas tik kvalifikuotu serviso specialistu.
- Maitinimo blokas (nuo elektros tinklo) išvestis 12V / 500 mA,
kintamos srovės. Maitinimo blokas ir jo jungtys neapsaugoti nuo per
didelės drėgmes.
2. Įrengimas.
Svėrimo platforma turi būti įrengta ant stabilaus paviršiaus (po stovo
įrengimo, jei toks yra). Naudojant gulsčiuką (įmontuotas į platformą arba
pridėtas atskirai), ir užsukamuosius kaiščius, išlyginam platformą
horizontaliai. Po perkėlimo platforma turi būti vėl išlyginta.
Maitinimo bloko išėjimo kabelis jungiamas prie indikacinio bloko o
maitinimo kabelis jungiamas į elektros tinklą. Svarstyklės kuri laiką gali
dirbti nepajungtos į elektros tinklą, kadangi indikacinis blokas turi
įmontuotą elektros bateriją, bet, kad užtikrinti stabilu baterijos darbą
patartina svarstykles laikyti pastoviai pajungtas prie elektros tinklo.
Svarstyklės paruoštos darbui.
3. Įjungimas. Svarstyklės valdomos mygtukais ant indikacinio

bloko.
Svarstyklės įjungiamos trumpai paspaudus mygtuką ON / OFF.
Atleidžiame mygtuką įsijungus displėjui.

6-8 sekundės svarstyklės nustato “nulinį” svorį. Svarstyklės paruoštos
darbui.
Įjungimas.
(rodoma programos versija)

„Nulinio“ svorio nustatymas.

Svarstyklės paruoštos darbui.

Normaliame režime turi būti nulinio svorio ir stabilumo indikatoriai
Jeigu vieno/abejų trūksta: svarstyklės vibruoja/juda, negali nuskaityti
temperatūros parodimų. Stabilizuokite svarstykles. Jeigu indikatoriai
neatsirado, palykite svarstykle 15-20 min. ir paleiskite svarstykles iš naujo
(5 punktas).
4. Išjungimas. Svarstyklės išjungiamos laikant paspaudus mygtuką ON /
OFF. Atleiskite mygtuką atsiradus ant displėjaus užrašui:

5. Paleidimas iš naujo. Svarstyklės turi būti paleistos iš naujo, jeigu
nuėmus svorį nuo svarstyklių, displėjus nerodo nulio. Tai gali atsitikti dėl
temperatūros pokyčio arba jeigu svarstyklės buvo ilgą laiką apkrautos
dideliu svoriu.
Svarstyklės paleidžiamos iš naujo paspaudus mygtuką
. Po 3-4
sekundžių svarstyklės pasileis iš naujo ir displėjus rodis:

6. Svėrimas su tara.
- Padėkite tarą ant svarstyklių
Padėkite tuščią tarą ant
svarstyklių

Displėjus rodo
taros svorį.
Paspauskite
mygtuką

Displėjus rodo nulį.
Strelyte prie Net užrašo
dega.
Padėkite
svorį su
tara.

Padėjus ant svarstyklių svorį su tara, norėdami pamatyti taros svorį
paspauskite „taros“ migtu
Strelyte prie „T“ ženklo užsidegs.
Mygtukas

paspaustas.
Taros svoris
bus rodomas
Apie 5 sek.

Po 5 sek.
Indikatorius grįš prie „Net“,
grynojo svorio.

Nuėmus svorį su tara nuo svarstyklių, displėjus rodys taros svorį su minus
ženklu.
Strelyte prie “T” ženklo.
Taros svoris su
minusu ženklu.

Sveriant su kita tara arba be jos turite atšaukti taros svorį. Paspauskite taros
mygtuką. Taros svoris gali būti atšauktas tik kai displėjus rodo minusinį
svorį. Naujos taros svorį nusistato tik po senos atšaukimo.
7. Energijos taupymo režimas. Po tam tikro laiko nenaudojant svarstyklių
juos gali pereiti į energijos taupymo režimą.

Norint grįžti į normalų režimą paspauskite mygtuką ON / OFF .

8. Klaidų aprašymas.
Svorio buvimas ant svarstyklių įjungimo arba
paleidimo iš naujo metu.
Per didelis svoris..
Išsikrovė vidinė elektros baterija. Pajunkite
maitinimo bloką prie svarstyklių, paspauskite
mygtuką ON / OFF, poto mygtuką Fn du
kartus. Palaukite, kol elektros baterija pasikraus
ir displėjus rodys daugiau nei 5.5V.
Paspauskite mygtuką Fn du kartus. Palikite
svarstykles pajungtos prie maitinimo šaltinio
ne mažiau 8 valandų!
Iškvieskite serviso specialistą..

Iškvieskite serviso specialistą.

