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TEKNİK ÖZELLİKLER

Tartım Kapasitesi

: 16 kg

Tartım Hassasiyeti

: 10 g

Ölçüler

: 550 x 195 x 300 mm

Yaklaşık Ağırlığı

: 5.8 kg

Sağlam-güçlü yapı
Platform ve gövde toz için kaplama
Kilo ölçüm başlığı dökme demir
Kg ve Ibs ölçüm imkanı

NASIL KULLANILIR

1. Tartının ambalajında Bebek Yatırma Kabı, Tartım
Platformu ve Tartım Manuel Operasyon bölümü
bulunmaktadır.
2. Şekilde görüldüğü gibi tartıyı monte ediniz.
Bebek yatırma kabını da tartıya monte ettikten
sonra 3. resimde görüldüğü gibi klips yardımı ile kabı ve
platformu birbirine monte ettikten sonra klipsleyiniz.

3. Tartıyı düz bir zemine yerleştirin, ölçüm için tabla ve zemin düz olmalıdır.
4. Tartı klasik manuel baskül formatında imal edilmiş olup, manuel kilo
gösterge bölümünde bulunan kayan belirleyici aparat, yine bu bölümde
bulunan denge ağızlıkları paralel olana kadar sağ-sol yöne kaydırılır.

5. Ölçüm için bebeği bebek tartım tablasına koyunuz.
6. Anlatıldığı şekilde ağırlık tespit edici ile kilonuzu sabitleyiniz.



Asla cihazı sökmeyiniz ve tartınızın bir bölümünü/bölümlerini demonte
etmeyiniz.



Direkt güneş ışığından uzakta tutunuz ve vibrasyonlu/sallantılı olmayan düz ve
sert zeminlerde kullanınız.



Tartının yeni ortam ve hava değişikliklerine adaptasyonu yaklaşık 2 saat
sürebilir.



Tartıyı sudan ve kimyasallardan uzak tutunuz, bunun için kullanımınız dışında
zaman zaman kılıf veya örtü kullanabilirsiniz.



Tartı kullanılmıyorken lütfen üzerinde herhangi bir obje veya nesne
bırakmayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR….


Tartıyı dikkatli taşıyınız, düşürmeyiniz, yere atmayınız. Taşıma sırasında tedbirli olunuz



Tartının uzerine kapasitesinden fazla yuk koymayınız.



Tartının temizliğini cok hafif nemli bir bez ile yapınız.



Tartıyı doğrudan gunes ısığından koruyunuz.



Tartınızı sulu veya tozlu ortamlarda kullanmayınız. Kullanmadığınız zamanlarda saklamak
için orijinal ambalajını kullanınız



Tartının üzerinde kesinlikle elektrik kaynağı yapmayınız.



Tartının nakliyesi gerektiğinde orijinal ambalajını veya tartıya hasar getirmeyecek bir
ambalajı kullanınız.

- Tartının ölçüm takımını kullanırken sert ve sivri cisimler kullanmayınız.

