HI-K97

تزاسٍی آضپشخبًِ دیجیتبل فَق ثبریه ّبیته
ثب دووِ ّبی توبم لوسی

HI-K97
تزاسٍی آضپشخبًِ دیجیتبل ّبیته ثب دووِ ّبی توبم لوسی
ٍاحذ ٍسى

ػالهت اتوبم ثبتزی

ًوبیص ٍسى

ًوبیطگز ٍسى هٌفی
ػالهت TARE

هطخصبت
ظزفیت 5000 :گزم
5000g, 176.4oz, 11lb:0.4oz, 5000ml
 خبهَش ضذى خَدوبر
دلت سٌجص 1 :گزم
 هٌجغ تغذیِ تزاسٍ  :ثبتزی )(2×CR2032
 ثب ػولىزد ( TAREتَسیي ثذٍى هحبسجِ ٍسى ظزف)
 ولیذ ّبی توبم لوسی
 صفحِ ًوبیص  LEDثب درخطص ًَر سفیذ
 ووتزیي همذار لبثل اًذاسُ گیزی 2:گزم

ػولىزد ولیذ ّب
 ولیذ” :”ON/OFF/TAREثزای اًجبم اًذاسُ گیزی ولیذ” ”ON/OFF/TAREرا لوس وٌیذ.
ولیذ ” ”ON/OFF/TAREرا ثزای  2ثبًیِ لوس وزدُ ٍ ًگْذاضتِ تب دستگبُ خبهَش ضَد.
ولیذ ” ”ON/OFF/TAREرا ثزای استفبدُ اس ػولىزد TAREلوس وٌیذ.
 ولیذ ” :“UNITولیذ ” “UNITرا ثزای تغییز ٍاحذ اًذاسُ گیزی لوس وٌیذ.

ًحَُ استفبدُ
.1ثبیستی اس پطت دستگبُ درة ثبتزی ثبس ضَد.
 .2ثبتزی را ثب تَجِ ثِ صحیح لزار گزفتي سزّبی  -/+در دستگبُ لزار دادُ.ضىل سیز ثز رٍی صفحِ ًوبیبى
هی ضَد.

.3درة ثبتزی را ثستِ ٍ تزاسٍ را ثز رٍی سطح صبف (ثذٍى پَضص اس جولِ:رٍهیشی،فزش،هَوت ٍ  )...لزار
دّیذ.دستگبُ ثصَرت خَدوبر ٍارد لسوت اًذاسُ گیزی هی ضَد.

تَجِ :در صَرتیىِ پس اس رٍضي ضذى دستگبُ ،همذار ػذدی ثِ جش صفز ًوبیص دادُ ضذ ،ثبیستی دووِ
” ”ON/OFF/TAREرا لوس وٌیذ تب تزاسٍ صفز ضَد.
.4دووِ ” “UNITرا ثزای اًتخبة ٍاحذ اًذاسُ گیزی هَرد ًظز لوس وٌیذ.

تَجِ :پس اس اتوبم اًتخبة ٍاحذ هَرد ًظز ،دستگبُ ثِ صفحِ اًذاسُ گیزی رفتِ ٍ در صَرتیىِ ػولیبتی اًجبم
ًطَد دستگبُ ثصَرت خَدوبر پس اس  60ثبًیِ خبهَش هی ضَد.

ًحَُ تَسیي
.1تزاسٍ را در سطح صبف (ثذٍى پَضص اس جولِ:رٍهیشی،فزش،هَوت ٍ  )...لزار دّیذ.
.2هبدُ هَرد ًظز را ثز رٍی سیٌی تزاسٍ لزار دادُ.
.3دووِ ” ”ON/OFF/TAREرا لوس وٌیذ تب تزاسٍ رٍضي ضَد.

تلفیمی اس صٌؼت،تىٌَلَصی ٍ ٌّز

ٌّ.4گبهیىِ ػذد ” “0ثز رٍی صفحِ ًوبیبى ضَد ،هی تَاى اًذاسُ گیزی را آغبس وزد.

 .5هبدُ هَرد ًظز جْت اًذاسُ گیزی ثبیذ حتوبً در ٍسط سیٌی تزاسٍ لزار دادُ ضَد .همذار اًذاسُ گیزی ضذُ ثز
رٍی صفحًِ ،وبیص دادُ هی ضَد.

ًحَُ تَسیي ثب ػولىزد TARE
.1تزاسٍ را در سطح صبف (ثذٍى پَضص اس جولِ:رٍهیشی،فزش،هَوت ٍ  )...لزار دّیذ.
.2هبدُ هَرد ًظز را ثز رٍی سیٌی تزاسٍ لزار دادُ.
.3دووِ ” ”ON/OFF/TAREرا لوس وٌیذ تب تزاسٍ رٍضي ضَد.

.4ووی صجز وٌیذ تب تزاسٍ ػذد” ”0را ًوبیص دّذ.

.5در صَرتیىِ ثزای ٍسى وزدى هبدُ ثبیستی اس ظزف استفبدُ وٌیذً ،خست ظزف (خبلی) هَرد ًظز را ثز رٍی
تزاسٍ لزار دادُ ٍ دووِ ” ”ON/OFF/TAREرا لوس وٌیذ تب تزاسٍ صفز ضَد.

تَجِ :تٌْب در صَرتیىِ ٍسى ظزف ثیص اس 600گزم ثبضذ ” “TAREفؼبل ضذُ ٍ ٍسى ظزف را صفز هی وٌذ.
 .6هبدُ هَرد ًظز را ّوزاُ ظزف جْت اًذاسُ گیزی در ٍسط سیٌی تزاسٍ لزار دّیذ ،در ایي ٌّگبم همذار
اًذاسُ گیزی ضذُ ثز رٍی صفحًِ ،وبیص دادُ هی ضَد.

پیغبم ّبی دستگبُ
.1در صَرت هطبّذُ ضىل سیز ثز رٍی صفحِ ًوبیص ،ثبیستی ثبتزی ّب تؼَیض ضًَذ.

.2در صَرتیىِ ظزفیت ثیص اس حذ ثز رٍی تزاسٍ لزار دادُ ضَد ضىل سیز ًوبیص دادُ هی ضَد.

.3پس اس استفبدُ اس ” “TAREدر صَرت ثزداضتي ظزف اس رٍی تزاسٍ  ،هطبثك ضىل ػذد هٌفی ثز رٍی صفحِ
ًوبیبى هی ضَد.

ًىبت هْن
)1تزاسٍی آضپشخبًِ ثبیستی در سطح افمی ٍ صبف(ثذٍى لزسش) لزار دادُ ضَد.
)2دستگبُ را در دهبی هؼوَلی اتبق لزار دّیذ.
 )3اس لزاردادى دستگبُ در هحل هزطَة ٍ خیس جذاً خَدداری ًوبئیذ.
)4در صَرت ثبس ضذى تزاسٍ ،دستگبُ اس گبراًتی خبرج است.
)5در صَرتیىِ تزاسٍ در ًشدیه اهَاج الىتزٍهغٌبطیس (رادیَ ٍ  )...هَرد استفبدُ لزار ثگیزد ،هوىي است اهَاج
ثز ػولىزد تزاسٍ تبثیز گذاضتِ ٍ تَسیي صحیح اًجبم ًطَد ٍ یب تزاسٍ در حیي تَسیي خبهَش ضَد.
 )6ثزای تویش وزدى دستگبُ اس دستوبل ًن دار استفبدُ ضذُ ٍ ّوچٌیي اس ضَیٌذُ ّب ٍ هَاد سبیٌذُ ثزای تویش
وزدى تزاسٍ استفبدُ ًطَد .پس اس ٍسى وزدى هَاد غذایی حتوبً تزاسٍ را تویش ٍ پبن وٌیذ(.اس اسیذ سیتزیه ثِ
ّیچ ػٌَاى استفبدُ ًطَد)
 )7اس گذاضتي ٍ یب اًذاختي ٍسبیل سٌگیي ثز رٍی تزاسٍ ٌّگبهیىِ خبهَش است ،جذاً خَدداری وٌیذ.
)8ثْتز است ثزای ػوز طَالًی تز ثبتزی ،ثب لوس دووِ” “ON/OFF/TAREثِ هذت  2ثبًیِ دستگبُ را خبهَش
وٌیذ.
)9در صَرت استفبدُ ًىزدى اس تزاسٍ ثِ هذت طَالًی ،ثْتز است ثبتزی ّب اس دستگبُ جذا ضَد.
)10دستگبُ ضبهل یىسبل گبراًتی هؼتجز ضزوت فبرُ است.
 )11ثبتزی دستگبُ ضبهل گبراًتی ًوی ثبضذ.

 درثبرُ ضزوت ّبیته
ضزوت ّبیته وبًبدا ثب سبلْب تجزثِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضىی ٍ سالهتی اس جولِ ضزوت ّبی
هطزح تَلیذ وٌٌذُ ایي هحصَالت در جْبى هحسَة هی ضَد ٍ ،اوٌَى ًیش ضزوت فبرُ ثب ضٌبسبیی ًیبسّبی
جبهؼِ ایزاًی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ اًحصبری ضزوت ّبیته هفتخز ثِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهبت پس اس فزٍش در
ایزاى است.
ضزوت ّبیته هحصَالت خَد را ثب ثزتزیي استبًذاردّبی جْبًی وِ ضبهل طجمِ ثٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ ،هبسبصٍر،
فطبرسٌج ،تت سٌج ،هزطَة وٌٌذُ َّا ،دستگبُ ثخَر ٍ  ...است را ثب لیوت هٌبست ٍ ویفیت ثزتز ثِ هطتزیبى
ػزضِ هی ًوبیذ ٍ ثِ هٌظَر ثزآٍردُ سبختي توبهی ًیبسّبی هصزف وٌٌذگبى ،ثطَر هستوز ثز تٌَع هحصَالت
خَد هی افشایذ .ثزای دستزسی ثِ اطالػبت ثیطتز ثِ سبیت ّبی سیز هزاجؼِ ًوبئیذ.
www.hitec-med.ca
www.hitec-med.ir

ثب هحصَالت دلیك ٍ هطوئي
ّبیتــه سالهتـی ٍ تٌـذرستی
را ثِ سًذگی خَد ّذیِ وٌیذ.

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

«ضزوت فبرُ ًوبیٌذُ اًحصبری هحصَالت ّبیته وبًبدا در ایزاى»
ثزای دستزسی ثِ اطالػبت ثیطتز ٍ سبیز هحصَالت ّبیته ثِ سبیت سیز
هزاجؼِ ًوبئیذ.
www.hitec-med.ir
هحصَالت ّبیته ثب گبراًتی هؼتجز ضزوت فبرُ

