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  با طري 
       ولت9ترازو با يك باطري اين 

  .مطابق شكل كار مي كند
   

 
 
 
  

 جايگزيني باطري 
  درپوش محل قرار گرفتن باطري ها را برداشته

  . ولت در آن قرار دهيد9 و يك عدد باطري 
   لطفأ در خصوص قطبهاي باطري دقت بعمل

    .  آوريد
  
  

  طريقه استفاده از ترازو
   محكمي لطفأ ترازو را در محل مسطح و-1

  .قرار دهيد
   ظرفي را قبل از روشن كردن روي ترازو-2

  .قرار دهيد
  را ) خاموش و روشن (ON/OFF دكمه -3

  .فشار داده تا ترازو روشن شود
   صبر كنيد تا روي صفحه كليه اطالعات -4

  .ظاهر شود

  تبديل واحد وزن
  در صورتيكه ترازو شامل هر دو سيستم

  ) آونسپاند،( و ) كيلو گرم و گرم (
  UNIT ميباشد، ميتوانيد با فشار دادن دكمه 

   در زمان توزين هر سيستم را به ديگري
  .   تبديل نماييد

  
  
 
 

  "   توزين مواد جديدTARE " و عملكرد  "zero "عملكرد 
 از روي   مـواد  مختلف بطور متناوب بدون برداشـتن        هايجهت اندازه گيري وزن   

 را روي تـرازو قـرار داده و   مـواد  اولـين  ابتدا .  مورد استفاده قرار مي گيردترازو
فـشار  LCD را جهت تنظـيم صـفحه نمـايش     Z/T  سپس دكمه . وزن آنرا بخوانيد

.  بعـدي نـشان ميدهـد       مواد  را قبل از اضافه كردن     " O"صفحه نمايشگر عدد  . دهيد
  . تكرار نماييد"ااين عمل را ميتوانيد مجدد

 
  صفر گشت به باز يا"ZERO "عملكرد  : 1 وضعيت شماره

 بـا يـا برابر  روي ترازو كمتر  اد  ومتمام   كل   هنگاميكه مجموع 
ــاكزيمم  % 4 ــدار م ــوزين  مق ــت ت ــدظرفي ــرم 80% =4. ( باش  گ

گـرم زمانيكـه    200 و كيلـو گـرم      2 برابـر بـا      ظرفيتهنگاميكه  
  .) كيلو گرم است5ظرفيت برابر 
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   را فشار دهيدZ/Tدر هر زمان كه دكمه
  . ميدهد نشان  ”Og“ يا " -----"  صفحه نمايش

   و بايد كمي صبر يعني ترازو ثابت نبست" -----"
  گوشه سمت چپ پايين در"0g "عالمت   . كنيد

 كه.  نمايشگر ظاهر خواهد شد  صفحه
 . ميباشد" zero" بودن   داللت بر فعال

  بدون تغيير باقي وزن ظرفيت حداكثر
  .خواهد ماند 

  
  

  )  توزين مواد جديد يا”TARE“عملكرد  (2وضعيت شماره 
  مجموع كل تمام مواد روي ترازو هنگاميكه 
  مقدار ماكزيمم ظرفيت توزين%  4بيشتر از 

   گرم هنگاميكه ظرفيت برابر با80%=4(باشد
  گرم زمانيكه ظرفيت برابر200 كيلو گرم و 2
   را فشار Z/Tهرگاه دكمه ).  كيلو گرم است5

  شان را ن”0g“ يا " -----" دهيد  صفحه نمايش
   و بايد كمي صبر يعني ترازو ثابت نبست" -----"  . مي دهد

   در باالي گوشه سمت ”TARE“عالمت . كنيد
   راست ظاهر خواهد شد كه داللت بر فعال 

  .  دارد ”TARE“بودن 
   ميتوانيد مجموع وزن كليه مواد ها را بر روي ترازو  Z/Tبا فشار دادن دكمه

   را Z/T توزين مواد بيشتر، كافي است دكمه در صورت نياز به. مشاهده نماييد
  .قرار گيرد " O"جهت تنظيم مجدد فشار داهيد تا در وضعيت 

  
 

  مقداري آرد و كره الزم . بعنوان مثال ، فرض كنيد مي خواهيد كيك درست كنيد
  ابتدا آرد را درون كاسه ترازو .   گرم كره300 يك كيلو گرم آرد و" مثال. است 

   را  ”Z/T“ كيلوگرم را نشان مي دهد بعد كليد 1ترازو .  مي كنيدريخته و  وزن
 سپس كره را روي ترازو .  را نشان مي دهد”0“فشار ميدهيد صفحه نمايش  

 با اين روش شما .  گرم را نشان مي دهد300قرار مي دهيد و صفحه نمايش 
  . گرم كره را به سادگي مخلوط كرده ايد300يك كيلو گرم آرد و 

  .  الزم نيست آرد را برداريد و بعد كره را وزن كنيد ”TARE“  با عملكرد 
  

    سنج زمانكليد 
 . ترازو را روشن نماييد -1

 در قسمت باالي " "عالمت .  را فشاردهيد T-SET) تنظيم زمان(كليد  -2
 .                                سمت چپ نمايشگر ظاهر ميشود

 را   يـا   هـر گـاه       . م ساعت فـشار دهيـد       را جهت تنظي    يا  عالمت     -3
 . فشار ميدهيد زماني را اضافه يا كم ميكند

  .  را فشار دهيد تا شمارش معكوس شروع شودT-SET  "امجدد -4
هرگاه كليدي در اين زمان فشار داده شود شمارش معكـوس متوقـف مـي                -5

 .گردد
ار  بـ  60 رسيد دستگاه براي مـدت     " 00:00"هنگاميكه شمارش معكوس به      -6

خـاموش   دسـتگاه بـصورت اتوماتيـك         زنـگ مـي زنـد و       " بيپ "با صداي   
  .خواهد شد

ايـن  . زنگ ترازو را خاموش نماييد    OFF ON/ميتوانيد با فشار دادن دكمه       -7
 . عمل ترازو را نيز خاموش مينمايد

   آنـرا     T-SETدر طول شمارش معكوس ، ميتوانيد با فـشار دادن  دكمـه                 -8
  زمان تنظيم  شـده را        T-SETادن مجدد دكمه      و با فشار د   . متوقف نماييد 
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 . پاك نماييد
 .  تنظيم كرد99:59مي توان زمان را حداكثر تا  -9
 

   سنسور حرارت 
  . درجه حرارت در قسمت باالي سمت راست روي نشا نگر ظاهر ميشود -1
 .   درجه سانتيگراد متغير ميباشد 40 تا 0درجه حرارت بين  -2
 تيگراد ساندرجه /. 5 : مقدار اختالف  -3
 

  خاموش شدن اتوماتيك 
  Oترازو در صورت ظاهر شدن عدد

   بت ماندن در روي نمايشگر و يا ثا
   دقيقه2 پس از وزن نشان داده شده 

  .  خاموش ميگرددبطور اتوماتيك
  
  
   

  خاموش كردن دستي ترازو 
 جهت طوالني نمودن عمر باطري هميشه

  فشاررا   ON/OFF دكمه ، پس از استفاده 
  . تا دستگاه خاموش گردددهيد 

  
  
  
  

   عالئم روي صفحه نمايش
  . باطري جديدي جايگزين نماييد -1
  جهت جلو گيري از وزن اضافي ، -2

 وزن اضافي را كم،   هر گونه آسيب     
 بر رويمقدار ماكزيمم ظرفيت .  كنيد   

 .  ترازو درج گرديده است    

   اونس:OZ                                   زنگ              
TARE : توزين مواد جديد                          C/F : درجه حرارت  

 ميزان خطا      :—
ZERO  :  وزن صفر  

  هشدار گر زماني     :0.00
Kg:      كيلو گرم   

g:         گرم   
Lb:      پاند   

  نگهداري و تميز كردن 
تـرازو را درون آب يـا هـر         . اييدترازو را بĤرامي با پارچه اي مرطوب تميز نم         -1

  .  يا پاك كننده فرو نبريدگونه مواد شيميايي
 ،كليه قسمتهاي پالستيكي بايستي بالفاصله پس از تماس با هـر گونـه چربـي       -2

از تماس با آبميـوه     . تميز گردد ادويه جات ، سركه، غذا هاي طعم دار و رنگي           
 . هاي ترش اسيدي جلو گيري نماييد

از اسـتفاده روي    .  و مسطح قرار دهيد    سخترا بر روي سطوح     پيوسته ترازو    -3
  . فرش خود داري نماييد
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