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 المالمح 

 السعة
 سلم توك 
 XLسلم توك 

 
400 Ib x 0.1 Ib / 180kg x 0.1kg 
550 Ib x 0.1 Ib / 250kg x 0.1kg 

 مؤشر الوزن 
 الشاشة 

 الصوت 

 
 مم ارقام مرتفعة 38داخلي /  1.5قطع ال س يدي مع  7ارقام ،  4

 انجليزي  / اسباني  / غلق 

 (  ، مؤشر البطارية منخفضة kg( مؤشر وزن )Ibمؤشر صوت )  المؤشرات 

 كجم ( 11Ib   /5أقل وزن مطلوب )  –فتح تلقائي  الوظائف 

 ثواني (  10) –غلق تلقائي 

 ( VDC 4.5بطاريات "أأأ" )  3تشتمل على  طاقة 

  
 تفريغ 

قبل استخدام الميزان ، تأكد من أنك استملت الميزان بحالة 

جيدة ، وعند نزع الميزان من العلبة افحصه جيدا حتى ال 

تلف مثل الخدش أو خدش خارجي .  إشاراتتكون به 

في  وإرجاعهاحتفظ بالكرتون والعلبة حتى تستطيع شحنه 

في تعبئة حالة الضرورة . إنها مسئولية المشتري في 

المطالبات أو الشكاوى ألي أضرار أو خسائر حدثت أثناء 

 النقل . 

 

  تهيئة رفع الطاقة 

المزالة أسفل  . افتح الميزان من األعلى وضح اللوحة1

 الميزان 

 . أزل اللوحة لكي توصل حامل البطارية 2

 . قم بتركيب ثالث مخارج البطارية بأحجامهم 3

. ضع الميزان على مستوى سطح متساوي مثل المكتب 4

 أو الطاولة أو المقعد . 

 . اضغط فتح لتشغيل الميزان 5

 كجم لتشغيل الميزان  11Ib   /5الحظ : الحد األدني للوزن 

ثواني تقريبا  10لمدة  0.0سوف يعرض الميزان . 6

 وبعدها يغلق 

 



 . تم تثبيت الميزان بشكل كامل ومستعد للتشغيل الطبيعي 7

 

 التشغيل :

 لميزان وهو سيقوم بالتشغيل تلقائيا خطوة فتح ا. 1

سوف يقوم الميزان بقياس الوزن بمجرد تثبيته الشاشة سوف تومض لعدة مرات وبعدها . 2

  يقوم الميزان بإعالن الوزن )باللغة المحددة( صدر صوت الفتح  وإذايفتح الوزن . 

 ثواني . 10. خطوة غلق الجهاز الوزن سوف يستمر في العرض لمدة 3

ح الصوت سيقول الجهاز " وداعا" ) باللغة . وفي حالة فت. الميزان سوف ينغلق تلقائيا 4

 المحددة له ( عند الغلق . 

  الوزن وحدة مفتاح

 حالة وفي.  الميزان أسفل موجود ضغط زر مفتاح هو(  مفتاح ib/kg) الوزن وحدة مفتاح

 .  kg  و ib بين يمكنك التبديل لكي المفتاح اضغط مغلق الميزان ان

 

 

 

 

  اللغة صوت مفتاح

 . الصوت غلق أو اللغة لتحديد المفتاح بتحريك قم

 

 

 

 

  البطارية انخفاض

 عرضها يتم سوف lo رسالة وتكون الدقيق للوزن حاد النخفاض فولت مستوى وصول عند



 قبل جديدة ببطاريات واستبدلها القديمة البطاريات بإزالة قم.  تلقائيا الميزان إغالق وسيتم

 . التشغيل استكمال

  والخطأ الحالة رسائل

 . بعدها تلقائيا الميزان إغالق وسيتم ثانية ٢ لمدة عرضها يتم الخطأ رسايل  : الحظ

 

 المعنى العرض 

Err زيادة في السعة 

Lo انخفاض البطارية 
 
 

 تثبيت سجادة القدم 

في حالة استخدامك للميزان على سجادة . فنحن ننصحك باستخدام سجادة القدم 

  -المستخدمة . ولكي تثبت هذه السجادة اتبع األتي :

 ( من العلبة . 4. قم بإزالة سجادة القدم )1

لمكان القدم الموجود . قم بمحازاة شوكات سجادة القدم في الفتحات المخصصة 2

 بالميزان .

. أدخل شوكات سجادة القدم في الفتحات المخصصة لها وتأكد من أنها بمحازاة 3

 مستقيمة وأدخلها ألسفل فتحات القدم بالميزان . 

. كن حذرا وال تقم بتدوير سجادة القدم ، مع ضغط خفيف بلطف بشكل مستقيم 4

 ألسفل السجادة لتثبيتها على قدم الميزان . 

 .  3لفتحات سجادة القدم المتبقية  4من خالل  2. كرر خطوة رقم 5

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرف التخلص المناسبة 

عند وصول الميزان لنهاية االستخدام فإنه يجب التخلص منه . وال يجب التخلص منه على أنه نفاية 

فإن هذا الجهاز إرجاعه للموزع  96/2002مهملة غير مخزنة  . بموجب توجيه االتحاد األوروبي رقم 

فإنه يجب التخلص لص منه بطريقة مالئمة . وبموجب توجيه أمريكا الشمالية الذي شراءه منه لكي يتخ

 من هذا الجهاز حسب القوانين المحلية المتعلقة بالتخلص من األجهزة الكهربائية والمعدات االلكترونية . 

ال عن حماية البيئة لتقليل أثار أخطار المواد المحتوية على شحنات كهربائية أو وأي شخص مسئ

رونية على االنسان . فضال قم بعملك وذلك بالتأكد من أن الجهاز تم التخلص منه بطريقة الكت

 مالئمة . الرمز الموجود باألسفل يشير إلى عدم التخلص من الجهاز بهذه الطريقة . 

 

 تقرير الشكاوى 

ب تعليمات عند استخدام هذا الجهاز فإنه يصدر إشعاعات تردد راديو وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه حس

الدليل ربما يحدث تدخل على تواصل اتصال جهاز الراديو . وقد تم تصميمه خالل حدود الدرجة أ من 

 األجهزة الكمبيوترية لتوفير الحماية ضد هذا التدخل عند تشغيله في بيئة تجارية . 



االتصاالت من لجنة  إعدادهوستجد بالدليل " كيفية معرفة وحل مشكالت تداخل الراديو " والذي تم 

 الفيدرالية . 

 حقوق النسخ

أو االستخدام بدون الموافقة الكتابية المسبقة للمحتوى  اإلنتاج إعادةجميع الحقوق محفوظة ويمنع 

 المطبوع أو المصور . وال يوجد مسئولية لالختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات المتاحة . 

 اإلنكار 

اعداد هذا الدليل فإن البائع ليس مسئوال عن أي أخطاء أو إغفال وال في حين أخذ جميع االحتياطات في 

أي مسئولية متعلقة باألضرار الناتجة عن استخدام المعلومات . وتم فحص جميع التعليمات والرسومات 

بدقة لسهولة االستخدام ويعتمد صحة وأمان االستخدام على دقة المستخدم . ولهذا فإن البائع ال يمكنه 

ن لضمان أي إجراء وال ألي ضرر لألشخاص المستخدمين للجهاز ويعتبر األشخاص عمل ضما

 القائمين باإلجراءات هم المسئولون عن تلك األضرار . 

 


