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Käynnistys ja punnitseminen ilman taaraa:
1. Sijoita vaaka vakaalle vaakasuoralle alustalle.
2. Käynnistä vaaka painamalla " ON / ZERO " -painiketta.
3. Jos näytöllä on informaatiota, paina " ON / ZERO " -painiketta.
4. Jos näytöllä vieläkin on informaatiota, paina “TARE”
5. Aloita punnitus.

 Punnitseminen taaralla:
6. Sijoita astia vaa’alle ja paina  " TARE".
7. Aloita punnitus.

Raja-arvon asettaminen:
8. Varmista että vaakasilta on tyhjä ja että “ZERO” merkkivalo palaa, jos ei, paina "ON/ZERO".
9. Pidä " ON/ZERO " painettuna ja paina samalla " TARE ".
10. “HI” merkkivalo syttyy ja ensimmäinen numero näytöllä alkaa vilkkua. Painon ylemmän 

raja-arvon syöttö voidaan aloittaa.

11. Painon rajaarvo syötetään seuraavasti,
Paina " MODE " lisätääksesi arvoa.
Paina " TARE " pienentääksesi arvoa.
Siirry seuraavan numeron kohdalle painamalla " ON/ZERO ".

12. Kun toivottu arvo on syötetty, pidä " ON/ZERO " painettuna ja paina samanaikaisesti " TARE ".  
13. “LO” merkkivalo syttyy, alemman raja-arvon syöttö voidaan aloittaa, arvo syötetöön kuten 

kohdassa11
14. Kun toivottu arvo on syötetty, pidä " ON/ZERO " painettuna ja paina samanaikaisesti " TARE ". 

15. Tässä kohtaa valitaan summerin toiminta.
Paina " MODE " tai " TARE " käydäksesi läpi vaihtoehdot.
bb_L = Merkkiääni annetaan painon olessa alle LO-arvoa.
bb_no = Summeri poiskytketty.
bb_S = Merkkiääni annetaan painon ollessa HI- ja LO- arvojen välissä
bb_H.L. = Merkkiääni annetaan painon ollessa yli/alle HI / LO -arvoja.
bb_H = Merkkiääni annetaan painon olessa yli HI arvon.

16. Kun toivottu summerin toiminta on valittu, pidä " ON/ZERO " painettuna ja paina samalla 
" TARE ", ja vaaka on käyttävalmiina.

Laita aina punnittava tuote varovasti vaa’alle. 
Älä koskaan pudota punnittavaa tuotetta vaakasillalle.
Kova isku voi vahingoittaa vaakaa.
Älä poista pakkauksen mukana toimitettavaa muovista pölysuojaa.
Suo ja helpottaa laitteen puhdistamista ja suojaa samalla laittetta 
roiskeilta. Pölysuoja ei vaikeuta laitteen käyttöä.

Vaa’an kapasiteetti:
ADW 15-2  IP-66 15 kg

Älä ylikuormita vaakaa

Puhdistus:
- Puhdista kostealla pehmeällä liinalla, käytä tarvittaessa 

mietoa  puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia aineita, asetonia, tinneriä tai alkoholia puhdistukseen.
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