Jata електронен кантар с метео станция 530

Модел 530
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

БЪЛГАРСКИ

• Електронният кантар работи с четири батерии от тип R6 (не са включени в комплекта), а
предавателят използва две батерии от тип R3 (не са включени в комплекта).
• За да поставите батериите, свалете капака от долната страна на кантара. Бутоните за отделните
настройки са разположени върху корпуса. Поставете батериите в съответствие с
обозначенията.
• За да поставите батериите в предавателя, свалете винтовете от гърба.
• Преди да пристъпите към използване на кантара, установете превключвателя, разположен от
долната страна на кантара, на желаната мерна единица: Kg. (килограми) - Lb. (фунтове) - St.
(стоунове)
• Поставете кантара върху твърда, хоризонтална повърхност.
• Не го оставяйте върху килими, постелки или други подобни меки материи, тъй като ще отчита грешно
тегло.
• Повърхността, върху която поставяте електронния кантар и неговата платформа трябва да
бъдат сухи, за да се избегне риска от евентуално подхлъзване.
.

ВАЖНО
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО
• За да премерите тегло, натиснете леко с крак центъра на кантара и изчакайте, докато на
дисплея се появят символите “0.0”.
• Стъпете върху кантара, като първо поставите бавно единия си крак върху платформата,
а след това и другия.
• Изчакайте няколко секунди, докато на дисплея се покаже измереното тегло.
Първоначално то започва да мига, след което мигането спира.
• Не скачайте върху или от кантара.
• Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на операцията по
претегляне.
• Препоръчително е теглото да бъде измервано в едно и също време. Най-добре е това
да става преди закуска.
• Не оставайте нищо върху кантара, когато не го ползвате. В противен случай, е възможно
изтощаване на батериите на уреда.
• Не потапяйте корпуса на уреда във вода. Когато е необходимо, почистете кантара с
влажна кърпа.
• При почистване, не използвайте химически или абразивни средства, например метална
тел, които могат да повредят повърхностите на уреда.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
• Задръжте натиснат бутон “MODE”, докато на дисплея не започне да мига формата на показване
на часа (12 или 24). С помощта на бутоните нагоре
или надолу , изберете желания формат
и натиснете “MODE”, за да го потвърдите.
• Показанието за часа започва да мига. Използвайте или , за да сверите показвания час и натиснете
“MODE”, за да го потвърдите.
• Повторете същото действие, за да сверите минутите.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
АЛАРМЕНА ФУНКЦИЯ
• Натиснете “MODE” и на дисплея до часа и минутите ще се покаже индикацията “AL”.
След това задръжте натиснат бутона “MODE”. Използвайте бутоните
и , за да сверите показвания
час, след което натиснете “MODE”, за да потвърдите. Минутите започват да мигат.
• Повторете действието, за да сверите минутите.
• За да активирате алармената функция, натиснете “ALARM”. На дисплея се появява символът
. За да изключите алармената функция, натиснете “ALARM” втори път.

ФУНКЦИЯ “SNOOZE”
• Когато искате да спрете звуковия сигнал на алармената функция, но да я оставите да
задейства отново след определено време, натиснете “SNZ”. Функцията “SNOOZE” може да
бъде изключена с натискане на някой от бутоните.

ТЕРМОМЕТЪР
• Електронният кантар показва вътрешната температура, обозначена с “IN”, както и външната
температура, обозначена с “OUT”.
• За да може уредът да покаже външната температура, предавателят трябва да бъде
разположен на разстояние не повече от 30 метра от кантара. Предавателят може да бъде
закачен на стена или да бъде поставен върху предназначената за тази цел поставка.
• Диапазонът на измерване е между – 10 и + 50ºC за вътрешната температура и между – 50 и +
70ºC за външната температура.
• Когато в кантара бъдат поставени батерии, той започва да търси сигнала на предавателя,
като използва някой от трите си канала. След откриване на сигнал, на дисплея на кантара се
показва температурата и съответния канал.
• Ако на дисплея се появи (--.-), това означава, че връзката с предавателя е била загубена.
Преместете предавателя по-близо до кантара.
• Можете да превключвате между показания в градуси Celsius “ºC” и е градуси Fahrenheit “ºF” чрез
.
натискане на

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
• Електронният кантар може да показва различни метеорологични условия: слънчево, разкъсана
облачност, облачно, дъжд и пороен дъжд.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
• Появата на “o-Ld” на дисплея, показва, че е било надхвърлено максималното тегло, което може да
бъде измерено от кантара.
• При поява на индикацията “Lo” на дисплея, е необходимо да смените батериите. За да го
направите, отворете капачето, разположено от задната страна на уреда.
• Появата на индикацията “Err” показва, че измерването е грешно.
• Кантарът е чувствителен електронен инструмент. Възможно е, други високочестотни уреди, като например
мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови
уреди да причинят смущения, ако кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди
в случай, че забележите някакви нередности на дисплея.
• Електронният кантар не е предназначен за търговски или медицински цели.
• Уредът е предназначен само за домашно ползване.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местната регулация на отпадъците.
• Изхвърляйте батериите в съответствие с местната регулация на отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на
опазването на околната среда.
• Батериите не бива да бъдат смесвани с останалите битови отпадъци.

