ترازيی دیجیتال چمذان َایتک

مذل HI-LS 83 :

صفحٍ ومایص LCD

يیصگیُای دستگاٌ


سٍ ياحذ اوذازٌ گیری kg,lb,st:lb :



ظرفیت 50kg/110.2lb/7st:12.2lb :



دقت اوذازٌ گیری 0.1kg/0.2lb/0.2lb :



وطاوگر اضافٍ تار “EEEE“ :



وطاوگر اتمام تاتری “Lo” :



خامًش ضذن خًدکار



وًع تاتری 1 x CR2032 :

اوتخاب ياحذ اوذازٌ گیری
کلیذ

را جُت ريضه ضذن ترازي تفطاریذ.

قثل از ومایص  0.0جُت اوتخاب ياحذ اوذازٌ گیری دلخًاٌ کلیذ

را مجذدا تفطاریذ.

وحًٌ عملکرد دستگاٌ
دستٍ چمذان خًد را تٍ تسمٍ فلسی ترازي تیايیسیذ.
راجُت ريضه ضذن ترازي تفطاریذ.

کلیذ

َىگامیکٍ  0.0تر ريی صفحٍ ومایطگر ومایص دادٌ ضذ ،چمذان را تًسیلٍ دستٍ ترازي از سطح زمیه
تاال تیايریذ.
يقتی چمذان در حالت ثاتت قرار گرفت عذد اوذازٌ گیری ضذٌ ريی صفحٍ ومایطگر تٍ طًر خًدکار
قفل می ضًد.
دستگاٌ پس از  03ثاویٍ تٍ طًر خًدکار خامًش می ضًد َ ،مچىیه ضما می تًاویذ تا فطردن کلیذ
.

ترای  2ثاویٍ آن را خامًش کىیذ.

 درتارٌ ضرکت َایتک
َایتک کاوادا تا سالُا تجرتٍ در زمیىٍ تًلیذ لًازم ي تجُیسات پسضکی ي سالمتی از جملٍ ضکرکتُای
مطرح تًلیذ کىىذٌ ایه محصًالت در جُان محسًب می ضًد ،ي اکىکًن ضکرکت فکارٌ تکا ضىاسکایی
ویازَای جامعٍ ایراوی تٍ عىًان ومایىذٌ اوحصاری َایتک کاوادا مفتخر تٍ ارائٍ محصکًالت ي خکذمات
پس از فريش در ایران است.
َایتک محصًالت خًد را تا ترتریه استاوذاردَای جُاوی کٍ ضامل طثقٍ تىکذی متىکًعی از تکرازي،
ماساشير ،فطارسىج ،تة سىج،کمرتىذ الغری،دستگاٌ تخارساز ي مرطًب کىىذٌ ًَا ،محصًالت گرمایی
ي  ...است  ،تا قیمت مىاسة ي کیفیت ترتر تٍ مطتریان عرضٍ می ومایذ ي تٍ مىظکًر تکرآيردٌ سکاخته
تمامی ویازَای مصرف کىىذگان ،تطًر مستمر تر تىًع محصًالت خًد می افسایذ.



تمامی محصًالت سالمتی ي طثی َایتک کاوادا تىُا تا گاراوتی معتثر ضرکت فارٌ در

ایران ارائٍ می ضًد.

Hi-tec Medical Equipments INC.

«ضرکت فارٌ ومایىذٌ اوحصاری محصًالت َایتک کاوادا در ایران»
ترای دسترسی تٍ اطالعات تیطتر ي سایر محصًالت
َایتک تٍ سایت َای زیر مراجعٍ ومائیذ.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
محصًالت َایتک تا گاراوتی معتثر ضرکت فارٌ

