دفتزچِ راٌّوای فارسی
تزاسٍی ّايتك

هدل HI-DS84

اجشاء دستگاُ

صفحه نمايش

دكمه واحد اندازه گيري

جاي باتري

براي انتخاب واحذ انذازه گيري ترازو ،دكمو واحذ انذازه گيري را فشار دىيذ
و واحذ انذازه گيري دلخواه خود را انتخاب كنيذ


ِ ًوايص

كيلوگرم

Kg
St

پونذ

Ib

1

 هزا

راُ اًداسی

 باتزی ّا را داخ ه ظِ خَد جاگذاری كٌيد. درپَش باتزی را كِ در پطت تزاسٍ تؼبيِ ضدُ بزداريد.  4ػدد باتزی  AAAرا در آى جاگذاری كٌيد. -درپَش باتزی را ببٌديد.

 اًت ا ٍا د اًداسُ گيزی
ٌّگاهی كِ باتزی ّا را داخ ه ظِ باتزی جاگذاری كزديد ،دكوِ

 UNITدر پطت

تزاسٍ را فطار دادُ تا ٍا د اًداسُ گيزی دل َاُ خَد را اًت ا كٌيدٍ .اجد پيص فزض
اٍليِ تزاسٍ رٍی  Kgتٌظين ضدُ است .بزای تغييز ايي ٍا د دكوِ  UNITرا فطار دّيد.
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 آهادُ ساسی دستگاُ
ٍ .1سط تزاسٍ را با دست فطار دّيد.
ً O.O .2وايص دادُ خَاّد ضد.

 .3تزاسٍ بصَرت خَدكار خاهَش ضدُ ٍ پس اس آى آهادُ است ادُ هی باضدّ .ز بار كِ
ه

استقزار تزاسٍ را جابجا هی كٌيد .ايي آهادُ ساسی بايد اًجام بگيزد.

 ضزٍع بِ اًداسُ گيزی

 .1تزاسٍ را بصَرت ت ت رٍی يك سطح س ت قزار دّيد.
 .2با ايستادى رٍی تزاسٍ ،تزاسٍ رٍضي هی ضَد.
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 .3ثابت باستيد تا اػداد رٍی

ِ ًوايص پس اس دٍبار چطوك سدى ثابت ضًَد.

تزاسٍ پس اس  10ثاًيِ بصَرت خَدكار خاهَش هی ضَد.

 پيغام ّای خطا
تي باسٍ بٌد دستگاُ

راُ

تَظيح

اس ايي تزاسٍ
جْت ٍسى گيزی

ٍسى بيص اس د هجاس

است ادُ ًكٌيد
باتزی ّای
دستگاُ را با

باتزی رٍ بِ اتوام

باتزی ّای ًَ

است تزاسٍ پس اس 4

تؼَيط كٌيد

ثاًيِ خاهَش هی ضَد
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خطا

ً گْداری
 جْت گزدگيزی دستگاُ اس دستوال ًزم است ادُ كٌيد اس دستوال ًزم ًودار بزای تويش كزدى سطَح دستگاُ است ادُ كٌيد. اس ضستي دستگاُ با آ ٍ اس فزٍ بزدى آى در آ بِ هدت سياد خَدداری كٌيد. ّيچگاُ اس هَاد ضَيٌدُ ٍ هَاد ضيويايی بزای تويش كزدى دستگاُ است ادُ ًكٌيد اييكار باػث خزابی ٍ اس بيي رفتي رًگ دستگاُ هی ضَد.
 دستگاُ را بِ ّيچ ٍجِ باس ًكٌيد در َرت بزٍس ّز گًَِ هطك هزاتب را بِ ضزكتپطتيباًی گشارش دّيد.
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هط صات دستگاُ


ِ ًوايص Digital LED :

 اًداسُ دستگاُ 320×320×25 :هيليوتز
ٍ سى دستگاُ :كيلَگزم 1.98
 ه دٍدُ اًداسُ گيزی5-180Kg :
 دقت اًداسُ گيزی100-150Kg:±0.5 Kg/50-100Kg:±0.4 Kg / 5-50Kg:±0.3 Kg:
150-180Kg:±0.7Kg
 دهای هطلَ ه يط جْت است ادُ :درجِ ساًتی گزاد  / 5-40رطَبت  / >%85 RHفطار َّا:
86kpa to 106kpa
 خاهَش ضدى خَدكار پس اس  10ثاًيِ
 هٌبغ تغذيِ :باتزی )6v(4 ×AAA
 رٍضي ضدى بصَرت خَدكار با اضارُ پا رٍی دستگاُ
ٍ ا دّای اًداسُ گيزی Kg/St/Ib :
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Hi-tec Medical Equipments INC.
«ضزكت فارُ ًوايٌدُ ه صَالت ّايتك كاًادا در ايزاى»
بزای دستزسی بِ اطالػات بيطتز ٍ سايز ه صَالت
ّايتك بِ سايت ّای سيز هزاجؼِ ًوائيد.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
ه صَالت ّايتك با گاراًتی هؼتبز ضزكت فارُ

