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ــت  ــینی جه ــی و س ــه خــرد کن ــت جــدا شــدن تخت • قابلی

ــو  شستش
• نشانگر حجم آب و شیر 

)lb( و پوند )g( واحد وزن کشی گرم •
ــس  ــی اون ــر )ml( و میل ــی لیت ــری میل ــم گی ــد حج • واح

 )fl’oz(
• نشانگر باتری ضعیف و بار اضافه
• سنسور کشش سنج با دقت باال 
• عملکرد TARE  ) وزن خالص(

• خاموش شدن اتوماتیک 

          ویژگیها:

          اجزایدستگاه:

 

 

تختهخردکنی

سینی

)UNIT(دکمه

)ZERO(دکمه

بدنهصفحهنمایش
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صفحهنمایش

واحدوزن)گرم(

واحدحجم)میلیلیتر(

واحدحجم)میلیاونس(

Tareعملکرد
)وزنخالص(

صفرکردنوزن
بارمنفی

عملکرددکمهها

واحدوزن)پوند(

تغییرحالت/تغییرواحد
)درصورتنگهداشتندکمه(

روشن/خاموش
TAREعملکرد،ZEROعملکرد

 
سینی

بدنه

تختهخردکنی

حاتهایسنجش
)وزن/آب/شیر(
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جهـت تغییـر حالـت هـای مختلـف دستگاه)سـنجش وزن ، 
سـنجش حجم آب ، حجم شـیر( دکمه UNIT فشـار دهید .

عملکردحالتها

 

  

حالتسنجشوزن

حالتسنجشحجمشیر حالتسنجشحجمآب

و  گـرم(  میلـی   ، )گـرم  متریـک  واحـد  شـما  اگرتـرازوی 
ایمپریـال )پونـد و اونـس(را انـدازه گیـری مـی کنـد جهـت 
تغییـر حالـت دکمـه UNIT را فشـار دهیـد و بـرای تغییـر 
حالـت واحـد ) متریک یـا ایمپریال (  دکمـه UNIT  را چند 

ثانیـه نگـه داریـد .

تغییرواحدوزن

فشارممتد
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- در صـورت انتخـاب واحـد وزن گـرم )g(، واحـد پیـش 
فـرض حجـم گیـری میلـی گـرم خواهـد بـود .

- در صـورت انتخـاب واحـد وزن پونـد )lb’oz(    ، واحد 
پیـش فـرض حجم گیـری میلـی اونس خواهـد بود.

حالت وزن کشی 
1- ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید ، سینی و 

تخته خرد کنی را به درستی روی دستگاه نصب کنید .
2- دکمه ZERO  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود .

3- مواد غذایی را جهت خرد کردن روی تخته قرار دهید 
4- جهت وزن کشـی مواد غذایی را روی سـینی دسـتگاه بریزید 
5- پس از وزن کشـی می توانید سـینی را از دسـتگاه جدا کنید 

اندازهگیری

1 2
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3 4

5

توجه :
 از ریختـن مقـدار زیـاد مـواد غذایـی بـر روی سـینی وزن 
کشـی پرهیـز کنیـد ، مـواد غذایـی را در هنگام خـرد کردن 

بـه تدریـج روی سـینی دسـتگاه قـرار دهید .
بـه مـدت 2 دقیقـه در صفحـه  مقـدار وزن کشـیده شـده 
نمایـش نشـان داده مـی شـود و پس از آن دسـتگاه بصورت 

اتوماتیـک خامـوش خواهـد شـد .
حالت حجم گیری  

1-  ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید
2- دکمه         را فشار دهید تا دستگاه روشن شود . 

3- جهـت قـرار دادن دسـتگاه روی حالت حجم گیری )شـیر و 
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آب( دکمـه         را فشـار دهیـد.
4- ظـرف را جهـت وزن کشـی روی دسـتگاه قـرار دهیـد ، 
محاسـبه وزن کشـی در صفحـه نمایـش نشـان داده مـی شـود .
5- دکمـه       را جهـت صفـر کردن وزن و فعال شـدن عملکرد 

TARE  فشار دهید.

6- شـیر یـا آب را در ظرف بریزیـد ، صفحه نمایش حجم مایع 
را نشـان می دهد  . 

جهت وزن کشـی چندین مـاده بطور متوالی بدون برداشـت هر 
هـر کـدام از روی سـینی ترازو به ترتیب زیـر عمل کنید .

اولیـن ماده را روی دسـتگاه قرار داده سـپس جهـت بازگرداندن 
وزن کشـی بـه حالت اول )صفر کـردن وزن( دکمـه ZERO  را 
فشـار دهیـد ، در ایـن صورت صفحـه نمایش  ‘0’ را نشـان می 

دهـد ، شـما میتوانید چندین دفعـه این کار را تکـرار کنید .

عملکردZERO)صفرکردن(وTARE)وزنخالص(:

)ZERO حالت اول )عملکرد
پس از وزن کشـی دکمـه ZERO  را 
فشـار دهیـد ، سـپس عالمـت --- 
یـا ‘0’  در صفحـه نمایـش مشـاهده 
مـی شـود ) عالمـت --- بـه معنـی 
ثابـت نبـودن می باشـد(  در صورتی 
که 0g مشـاهده شـد و آیکـن o در 



7

سـمت چـپ صفحـه نمایش 
روشـن باشـد بـه معنـی فعال 
بـودن عملکـرد ZERO  مـی 
شـرایط  ایـن  در  کـه  باشـد 
حداکثـر ظرفیـت وزن کشـی 
بـدون تغییـر باقـی مـی ماند .

 TARE حالـت دوم-عملکرد
خالص( )وزن 

پس از وزن کشـی مـاده اول و 
مشـاهده آن ، دکمه ZERO  را 
فشـار دهیـد ، سـپس عالمت 
--- یـا ‘0’  در صفحه نمایش 
مشـاهده می شـود، در مرحله 
بعـد ماده دوم را روی دسـتگاه 
دهیـد . در ایـن هنگام مجموع 
دوم  مـاده  و  اول  مـاده  وزن 
)مـاده فعلی( در صفحه نشـان 

داده می شـود . هنگامی که 0g مشـاهده شـد و آیکن T )باالی 
سـمت چپ صفحه نمایش( روشـن باشـد به معنی فعـال بودن 
عملکرد TARE )وزن خالص( می باشـد، حداکثر  ظرفیت وزن 

کشـی توسـط وزن کلـی مواد غذایـی تغییر خواهـد کرد .
در صورتـی کـه خواسـتید مـواد بیشـتری را وزن کنیـد دکمـه 
ZERO را فشـار داده تـا وزن کشـی به حالـت اول ‘0’ بازگردد . 
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خاموششدنخودکار
درصورتـی که تـرازو به مدت 
2 دقیقـه مـورد اسـتفاده قـرار 
نگیـرد ، به صـورت اتوماتیک 

خامـوش می شـود .
2min

خاموششدندستی
جهـت افزایـش عمـر باتـری 
دسـتگاه را بـه صورت دسـتی 

خامـوش کنیـد .
- اگـر صفحـه نمایـش ‘0’ را 
  ZERO نشـان می دهد دکمـه
تـا  دهیـد  فشـار  )پـاور(را 

دسـتگاه خامـوش شـود .
  ZERO اگر دسـتگاه در حال نشـان دادن وزن می باشد ، دکمه -

)پاور(را 3 ثانیه نگه دارید تا دسـتگاه خاموش شـود .
نشانگرهایهشداردهنده
1. باتری ضعیف است )باتری را 

تعویض کنید(    
2. بار اضافه )وزن کشی بیش از 

حد مجاز انجام شده است(    
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1 - تــرازو را بــا دســتمالی نمــدار تمیــز کنیــد و ازقــرار دادن 
ــتگاه  ــزدن دس ــز ک ــد. از تمی ــودداری نمایی ــل آب خ آن داخ
ــینی  ــه و س ــد، تخت ــز کنی ــاینده پرهی ــیمیایی و س ــواد ش ــا م ب
ــد . ــارج کنی ــتگاه خ ــد از دس ــی توانی ــو م ــت شستش را جه
2- اجــزای پالســتیکی دســتگاه را پــس از تمــاس بــا مــوارد 

زیــر ســریعا تمیــز کنیــد  : 
ــواد  ــرکه ، م ــات ، س ــه ج ــرب  ، ادوی ــی چ ــواد غذای - م

چاشــنی دار و محتــوی رنــگ خوراکــی ، 
همچنیــن از تمــاس دســتگاه بــا آبمیــوه هایــی که دارای اســید 

مرکبــات مــی باشــد جلوگیــری فرمایید .
3- همیشــه جهــت  اســتفاده از دســتگاه آن را روی یــک 

ــد  . ــرار دهی ــاف ق ــم و ص ــطح محک س

تمیزکاریومراقبتازدستگاه

تــرازوی شــما دارای دو باتــری نیــم قلــم 1.5 ولتــی می باشــد 
(قبــل از اســتفاده آن را از بســته بنــدی جــدا کنید(

1- باتری های استفاده شده را با یک شی تیز )درصورت نیاز( 
از درپوش خارج کنید. 

ــک طــرف  ــه ی ــن صــورت ک ــه ای ــو را ب ــای ن ــری ه 2- بات
ــن  ــه پایی ــرار داده و طــرف دیگــر آن را ب آن را در محفظــه ق
فشــار دهیــد )بــه قــرار گرفتــن صحیــح قطــب مثبــت و منفــی 

توجــه کنیــد (

نصبویاتعویضباتری
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ــتگاه  ــن دس ــکان دادن و انداخت ــه ، ت ــردن ضرب 4- از وارد ک
ــد .  ــودداری کنی خ

5- از ایــن تــرازو بــا مراقبــت بــاال اســتفاده کنیــد زیرا دســتگاه 
ظریــف و دقــت بــاالی آن حســاس می باشــد .

6- دستگاه را در فضایی خنک و خشک نگه داری کنید .
7- در صورت روشن نشدن دستگاه باتری آن را بررسی کنید .

8- ایــن دســتگاه فقــط بــرای اســتفاده هــای شــخصی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت ، از آن اســتفاده تجــاری نکنیــد . 






