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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО ПРЕДИ УПОТРЕБА! 

 

Платформената електронна везна до 100 кг е измервателен електроуред с висока 
прецизност. Предназначена за използване като контролна везна. Електронната 
везна до 100кг е снабдена с голям електронен дисплей със собствена  
ценоизчисляваща функция. Платформената електронна везна до 100кг разполага 
с  вградени допълнителни устройства и функции като информация за състоянието 
на акумулаторната батерия,  бутон за тариране/aнулиране. Платформените 
електронни везни до 100 кг се характеризират с бърза работа, ергономичен и 
удобен дизайн, бърз процесор за теглене и пресмятане.Свързва се буксата между 
ел.дисплей и тялото на кантара, напъхва се излищния проводник в тръбата след 
което се прикачва дисплея към тялото с четирите винта. 

1.ВНИМАНИЕ 

-Моля,пазете везната суха. Не  я използвайте на пряка слънчева светлина,на твърде 

висока или ниска температура,при висока влажност или на неравно място. 

-Везната  трябва да работи на стабилно напрежение. Изполването на везната при  

твърде ниско или високо напрежение може да предизвика проблеми. 

-При почистване на везната използвайте  леко влажен парцал. 

-Пазете везната  чиста и суха. 

2.Характеристики на модел ТСS 

 
- работен плод 40/30см. 

-допустима грешка 50гр. - 1кг. 

- измервателна стъпка - 100гр. 

- тегло на везната – 6.6кг 

-максимум на везната -100 кг. 

-Захранване: Променлив  ток:  230 V -110 V 

                         Постоянен   ток: 4 V – 6 V 

-Работна температура:  0 °C – 40 °C  

-Влажност: <85%  относителна влажност 

 

3.Инсталация 

-Премахнете опаковката и поставете кантара на равно място. 



-Настройте крачетата  на кантара. 

-Кантарът се захранва с акумулатор и зарядно. 

4.Употреба 

-За да използвате везната бъдете сигурни ,че е вкючена  и  дисплеят  показва 0 

преди да започнете да измервате стока. 

- Ако искате дислеят да бъде осветен натиснете бутона  за светлина (с изобразена 

лампичка). 

-За зануляване използвайте бутона „ZERO“. 

-Бутона „TARE“-служи за смяна на теглото от бруто към нето тегло. 

-Бутона „Add“  служи за  изчисяване на цената на продукт на база килограми и 

въведена цена за килограм. 

-Бутона „С“ се използва за отказ от въведената инфо 

5.Батерия 

-Батерията трябва  да се зарежда след като на дисплеят за се изпише  „-Lb-“.  

Обикновено  се зарежда 1 час и 20 минути за всяка употреба от 1 час. Ако не  е 

използван от дълго време (повече от 3 месеца) трябва да се зареди за 24 часа. 

6.Често срещани проблеми 

 

 

 

Проблем Инструкция Възможна причина Решение 

Осветлението 

не свети. 

Захранването не е 

включено или 

батерията трябва да 

се зареди. 

1.Кабелът да не е 

включен. 

2.Кабелът може да има 

повреда. 

 

1.Извадете и вкючете 

пак кабела в 

захранването. 

2.Сменете кабела. 

Кантарът не се 

включва при 

зареждане. 

Няма ток за да се 

захрани кантара. 

1.Батерията е 

повредена. 

2.Свързането на 

батерията не е 

правилно. 

1.Проверете дали 

свръзката с тока е в 

добро състояние. 

2.Обърнете се към 

квалифициран техник. 

Отчитането на 

килограми е 

неточно. 

Прекалено висока 

влажност или 

волтаж. 

1.Висока влажност в 

околността. 

2.Не съобразен волтаж. 

1.Обърнете се към 

квалифициран техник. 
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Гаранционните срокове текат от дата на подписване на гаранционната карта. 

Гореописаните стоки се ремонтират безплатно преди изтичане на 

гаранционния срок.Гаранционното обслужване се извършва в офиса на 

фирмата. 

Гаранционният срок отпада в случаите когато: 

-гореописаните стоки са експлоатирани и съхранявани неправилно; 

-налице са механични повреди; 

-причини за повредата са природни бедствия; 

-са разпломбирани стоките и техните модули; 

-е установен опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени за целта 

лица; 

За неупоменати по-горе правни нормидействат рзпоредбите на ЗЗД. 

 

 

Клиент: ........................                             Доставчик: .............................  

 

 
 



 


