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EziWeigh5i

HIZLI BA LAMA KILAVUZU

 

Bu kılavuz EziWeigh5i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı 
olacaktır.  

İçindekiler 
Ambalajın açılması ......................................................... 1 
Pilin şarj edilmesi ........................................................... 2 
Cihaza bakış .................................................................. 3 
Kurma ............................................................................. 4 
İndikatörün kurulması ..................................................... 5 
Bir hayvanın tartılması ................................................... 6 
İndikatörün kullanımında dikkat edilecek hususlar ......... 6 

 
 

Daha fazla bilgi almak için: www.tru-test.com. 

 

1 Ambalajın açılması 
Aşağıda belirtilen parçaların tümünün mevcut olup olmadığını kontrol ediniz. Her 
hangi bir şey eksikse, satıcı ile temas kurunuz. 

  

 

EziWeigh5i  Ağırlık İndikatörü 
(indikatör) 

Şarj etmek için USB kablosu 

 

Şebeke güç kaynağı adaptörü 
ve şebeke elektrik fişi 

Kutunun içinde çeşitli ülkeler için 
elektrik fişleri bulunmaktadır. 

 

 

 

 Montaj ayağı seti  
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2 Pilin şarj edilmesi 
İndikatörün içindeki pili şebekeden şarj etmek için şebeke güç kaynağı adaptörünü ve 
USB kablosunu kullanınız. 

Not: En iyi sonucu alabilmek için, sıcaklık 0 oC'den az ya da  40 oC'den fazla ise pili 
şarj etmeyiniz. 
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3 Cihaza bakış 
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4 Kurma 
Hayvan tartmaya başlamadan önce, indikatörü yük çıtalarına (load bar) ya da yük 
hücrelerine (load cell) bağlamanız gereklidir.  

İndikatörün ve yük çıtalarının kurulması 
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5 İndikatörün kurulması 
İndikatörün üzerinde ayarlamak için kullanılan üç düğme bulunur. 

Otomatik sıfırlamanın etkisizleştirilmesi 

Normal durumda tartma platformundaki yük çıkarıldığında ya da indikatör ilk olarak 
açıldığında baskül otomatik olarak sıfır değerini gösterecektir. Aşağıdaki durumlarda 
otomatik sıfırlamayı etkisiz hale getirmek isteyebilirsiniz: 

 Birden fazla parçayı beraber olarak tartıyorsanız ve parçaları baskülün üzerine 
yüklemek zaman alıyorsa (örneğin yün balyalarının tartılması gibi). Böyle bir 
durumda indikatör belirli bir süre boyunca her hangi bir aktivite algılamazsa 
kendiliğinden kapanabilir, tekrar açıldığında da sıfır yerine yükün ağırlığını 
göstermesi daha anlam taşıyacaktır. 

 Platformda hafif yükler tartıyorsanız. 

Otomatik sıfırlama etkisizleştirilmiş durumdayken, gerekmesi halinde  ile baskülü 
manüel olarak sıfırlayabilirsiniz.  

Otomatik sıfırlamayı etkisizleştirmek için: 

Ekranda "Off" (kapalı) görüntülene kadar   düğmesini basılı tutunuz. 

Hassasiyetin değiştirilmesi 

Minimum tartım hassasiyetini belirleyebllirisiniz.  

Örneğin çok ağır yükler tartıyorsanız ve tartma hassaslığının o kadar önemli 
olmaması halinde minimum hassasiyeti değiştirmek isteyebilirsiniz. Hassasiyet 5 kg'a 
ayarlanırsa, indikatör en yakın 5 kg değerine yuvarlayacak ve böylece ağırlığı daha 
çabuk ölçecektir. Eğer hafif yükler tartıyorsanız - örneğin küçük hayvanlar gibi - daha 
hassas tartım yapmanız gerekebilir. Hassasiyet 0,1 kg'a ayarlanırsa, indikatör en 
yakın ondabir kg değerine yuvarlayacaktır - bu durumda baskülün stabil konuma 
gelmesi daha uzun sürebilir. 

Hassasiyet seçenekleri indikatörle birlikte kullanılan yük çıtalarının tipine bağlıdır. 

Hassasiyeti değiştirmek için: 

Hassasiyeti ayarlamak için arka arkaya   düğmesine basınız. 
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Arka ışığın ayarlanması 

Arka aydınlatmayı ışık koşullarına göre ayarlayabilirsiniz. Arka ışık kullanımı pil 
tüketimini etkiler - arka ışık "High" (yüksek) yerine "Low" (düşük) aydınlatma düzeyi 
konumuna ayarlanırsa, pilin çalışma süresi iki katına çıkar. 

Arka ışık ayarını değiştirmek için: 

Arka ışık şiddetini Yüksek, Kapalı ya da Düşük (High, Off, Low) konumuna ayarlamak 
için arka arkaya   düğmesine basınız. 

6 Bir hayvanın tartılması 

Başlamadan önce:  İndikatörün  0.0 değerini gösterdiğine emin olunuz. Değilse,  
basınız. 

1 Hayvanı platformun üzerine çıkarınız. 

2 Stabil ışığı yandığında, indikatör hayvanın ağırlığına kilitlenmiş demektir. 

3 Hayvanı, platformun üzerinden indiriniz. 

Not:  İndikatör hayvan değişirken 0.0 değerini göstermiyorsa ya da hassas olmayan 
ya da kararsız değerlerin okunması gibi problemler varsa, çıtaların beton zemine 
sağlam şekilde tespit edilmiş olduğundan, üzerlerinde taş ya da pislik 
bulunmadığından ve yük çıtalarının indikatöre gereken şekilde bağlanmış 
olduklarından emin olmak için kontrol ediniz. 

 

İndikatörün kullanımında dikkat 
edilecek hususlar 

İndikatörü ve yük çıtalarını suyun içinde bırakmayınız. İndikatörü serin, kuru bir yerde 
muhafaza ediniz. 

İndikatörü nemli bir bezle, sıcak su ve sabun ile siliniz. Başka temizleyiciler 
mahfazaya zarar verebilirler. 

İndikatöre bağlı kablo yoksa, toz kapaklarını yerlerine takınız. Bu önlem konektörlere 
nem ve pislik girmesini önleyecektir. 
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