HI-K96

تزاسٍی آضپشخاًِ دیدیتال فَق تاریک ّایتک
تا دکوِ ّای توام لوسی

HI-K96
تزاسٍی آضپشخاًِ دیدیتال ّایتک

هطخصات
ظزفیت 5000 :گزم
5000g, 176.4oz, 11lb:0.4oz, 5000ml
رٍضي ضذى تا لوس کلیذ  ٍ onخاهَش ضذى خَدکار
دقت سٌدص 1 :گزم
 پیغام خطای ظزفیت تیص اس حذ )“EEEE” : (> 5100g
ً وایطگز اػالم اتوام تاتزیً :وایص ضکل تاتزی تز رٍی صفحِ ًوایص
 هٌثغ تغذیِ تزاسٍ  :تاتزی )(3×1.5V AAA
 کلیذّای توام لوسی
 تا ػولکزد ( TAREتَسیي تذٍى هحاسثِ ٍسى ظزف)
 اًذاسُ سطح تزاسٍ 20× 17 Ø :ساًتیوتز
ًکات هْن
اس گذاضتي ٍ یا اًذاختي ٍسایل سٌگیي تز رٍی
تزاسٍ خذاً خَدداری کٌیذ.
تزای تویش کزدى دستگاُ اس دستوال ًن دار استفادُ ضذُ ٍ ّوچٌیي
اس ضَیٌذُ ّا ٍ هَاد سایٌذُ تزای تویش کزدى تزاسٍ استفادُ ًطَد.
پس اس ٍسى کزدى هَاد غذایی حتواً تزاسٍ را تویش ٍ پاک کٌیذ(.اس
اسیذ سیتزیک تِ ّیچ ػٌَاى استفادُ ًطَد)

ًحَُ تؼَیض تاتزی
در اتتذا تایستی رٍکص تاتزی ّا (در پطت تزاسٍ در هحل تاتزی خاگذاری ضذُ است) را خذا کٌیذ.
 اس قزار گزفتي صحیح سزّای  -/+تاتزی اطویٌاى حاصل ًوائیذ.
 استفادُ اس اتشار صحیح خْت تؼَیض تاتزی

ًحَُ استفادُ
.1تزای رٍضي کزدى تزاسٍ اتتذا تایستی کلیذ” “ON/OFF/TAREرا لوس کٌیذ تا دستگاُ رٍضي ضَد ،تزای هذت
سهاى کَتاّی تواهی ػالئن تز رٍی صفحِ ًوایص دادُ ضذُ ٍ ٌّگاهیکِ ػالهت”ً “0وایاى ضذ ،تزاسٍ آهادُ
اًذاسُ گیزی خَاّذ تَد.
.2تزای اًتخاب ٍاحذ تزاسٍ دکوِ سوت چپ” “UNITرا لوس کزدُ ٍ ٍاحذ هَرد ًظز(گزم) را اًتخاب ًوائیذ.در
اًتخاب ٍاحذ اًذاسُ گیزی دقت ًوائیذ.
.3تزای استفادُ اس ػولکزد ” “TAREکلیذ ” “ON/OFF/TAREرا لوس کٌیذ ،تزاسٍ پس اس  1.5ثاًیِ ػذد ” “0gرا
ًطاى هی دّذ .تِ ػٌَاى هثال اگز کاسِ ای تز رٍی تزاسٍ قزار دّیذ ٍ دکوِ TAREرا لوس کٌیذ ػذد صفز ًوایص
دادُ ضذُ ٍ ضوا هی تَاًیذ هادُ هَرد ًظز خَد را تذٍى هحاسثِ ٍسى ظزف اًذاسُ گیزی کٌیذ.پس اس تزداضتي
ظزف اس رٍی تزاسٍ ،ػذد ًوایص دادُ ضذُ هٌفی خَاّذ تَد.
تَخِ :دستگاُ پس اس ًوایص ” ٍ “0یا ثاتت ضذى هقذار اًذاسُ گیزی تِ صَرت اتَهاتیک تؼذ اس 2دقیقِ خاهَش
هی ضَد.در صَرتیکِ قصذ استفادُ اس دستگاُ را ًذاریذ تا لوس کلیذ” “ON/OFF/TAREآًزا خاهَش کٌیذ تا اس
هصزف تاتزی خلَگیزی ضَد.

ًکات هْن
)1تزاسٍی آضپشخاًِ تایستی در سطح افقی ٍ صاف(تذٍى لزسش) قزار دادُ ضَد.
)2دستگاُ را در دهای هؼوَلی اتاق قزار دّیذ.
 )3اس قزاردادى دستگاُ در هحل هزطَب ٍ خیس خذاً خَدداری ًوائیذ.
)4در صَرت تاس ضذى تزاسٍ ،دستگاُ اس گاراًتی خارج است.
)5در صَرتیکِ تزاسٍ در ًشدیک اهَاج الکتزٍهغٌاطیس (رادیَ ٍ  )...هَرد استفادُ قزار تگیزد ،هوکي است اهَاج
تز ػولکزد تزاسٍ تاثیز گذاضتِ ٍ تَسیي صحیح اًدام ًطَد ٍ یا تزاسٍ در حیي تَسیي خاهَش ضَد.
)6دستگاُ ضاهل یکسال گاراًتی هؼتثز ضزکت فارُ است.
 )7تاتزی دستگاُ ضاهل گاراًتی ًوی تاضذ.
 درتارُ ضزکت ّایتک
ضزکت ّایتک کاًادا تا سالْا تدزتِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تدْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس خولِ ضزکت ّای
هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در خْاى هحسَب هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فارُ تا ضٌاسایی ًیاسّای خاهؼِ
ایزاًی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ اًحصاری ضزکت ّایتک هفتخز تِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهات پس اس فزٍش در ایزاى است
ضزکت ّایتک هحصَالت خَد را تا تزتزیي استاًذاردّای خْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ ،هاساصٍر،
فطارسٌح ،تة سٌح ،هزطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ٍ  ...است را تا قیوت هٌاسة ٍ کیفیت تزتز تِ هطتزیاى
ػزضِ هی ًوایذ ٍ تِ هٌظَر تزآٍردُ ساختي تواهی ًیاسّای هصزف کٌٌذگاى ،تطَر هستوز تز تٌَع هحصَالت
خَد هی افشایذ .تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز تِ سایت ّای سیز هزاخؼِ ًوائیذ.
www.hitec-med.ca
www.hitec-med.ir

www.hitec-med.ca
Hi-tec Medical Equipments INC.

«ضزکت فارُ ًوایٌذُ اًحصاری هحصَالت ّایتک کاًادا در ایزاى»
تزای دستزسی تِ اطالػات تیطتز ٍ سایز هحصَالت ّایتک تِ سایت سیز
هزاخؼِ ًوائیذ.
www.hitec-med.ir
هحصَالت ّایتک تا گاراًتی هؼتثز ضزکت فارُ

