
Digitaalne taskukaal

Kasutusjuhend

See toode on klassifitseeritud kui elektri- või elektroonikaseade ja 
seda ei tohiks selle kasutusea lõppedes hävitada koos muude olme- 

või kaubanduslike jäätmetega. Kaup tuleb utiliseerida vastavalt 
kohaliku omavalitsuse volikogu juhistele.



Täname, et valisite selle digitaalse taskukaalu; selle eesmärk 
on pakkuda ülitäpset näitu kompaktses ja hõlpsasti 
kaasaskantavas korpuses. Enne jätkamist lugege see 
kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Ettevaatust: 
 Ärge koormake seadet üle - maksimaalne koormus on 

500g. Liigne kaal võib seadet püsivalt kahjustada ja 
põhjustada vale näidu.

 Vältige seadme ladustamist või kasutamist äärmuslikes 
temperatuurides, parima tulemuse saamiseks valige 
töötemperatuur vahemikus 10 kuni 30 ° C.

 Vältige seadme hoiustamist tolmuses või niiskes 
keskkonnas.

 Puhastage pindu ainult kergelt niiske lapiga ja 
ainult lahja pesuvahendiga.

 Vältige tugevaid lööke või vibratsiooni. Kasutage 
seadet alati tasasel stabiilsel pinnal.

Kasutamine: 

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu ON / OFF.
2. Enne kaalutava asja taldrikule asetamist oodake kuni 

ekraanile kuvatakse “0.0”.
3. Vajutage nuppu UNITS, et vahetada kuvaühikut: 

g – gramm
Oz – unts
Ct – karaat
Gn – graan

4. Taustvalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage 
nuppu LIGHT.



Pakendikaalu väljaarvamine (Tare): 

1. Lülitage seade sisse, vajutades ON/OFF nuppu.
2. Enne, kui asetate pakendi kaaluplaadile, oodake kuni 

ekraanil kuvatakse “0.0”.
3. Vajutage nuppu TARE, ekraanil kuvatakse uuesti  

„0.0“.
4. Nüüd võite kaalutavad asjad kaalule asetada.

Loendamine: 

1. Lülitage seade sisse, vajutades ON/OFF nuppu ja 
oodake, kuni ekraanile ilmub “0.0”.

2. Valige proovikogus 25, 50, 75 või 100 ja asetage need 
kaalule.

3. Vajutage ja hoidke PCS nuppu 2 sekundit all, 
ekraanile ilmub näidise kogus.

4. Vajutage nuppu UNITS, kuni kuvatakse õige 
kogus, ja kinnitamiseks vajutage nuppu PCS.

5. Proovikoguse võib nüüd kaalult eemaldada, kaal on 
valmis kaalu järgi loendamiseks.

6. Kaalu või loenduse kuvamiseks vajutage vastavalt 
nuppu UNIT või PCS.



Kalibreerimine:
Soovitatav on kaalu regulaarselt kalibreerida, et tolerants 
püsiks minimaalne. Kaalu kalibreerimiseks järgige 
järgnevaid samme: 

1. Lähtestage seade, vajutades ON / OFF nuppu.
Oodake, kuni ekraanile ilmub “0.0”.

2. Vajutage ja hoidke all UNITS nuppu 3 sekundit, kuni
kuvatakse teade „CAL”.

3. Vajutage uuesti nuppu UNITS, kuni ekraanile ilmub “500”.
4. Asetage kaalule 500g raskus, kuni kuvatakse teade

“PASS”.
5. Eemaldage raskus ja taaskäivitage kaal, nüüd on

kaal kalibreeritud ja kasutamiseks valmis.

Andmed:
Võimus
Max koormus.
Eraldus
Mõõdud
Kaal

3V DC, 2 x AAA patareid ei kuulu komplekti 
500g 

0.01g  

117 x 63 x 21mm 

 10g 




