
Μέγιστη ικανότητα ζύγισης : 2000 γραµ.    Υποδιαίρεση : 1 γραµ.

1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Γυρίστε τη ζυγαριά ανάποδα και ανασηκώστε το καπάκι του θαλάµου της µπαταρίας πιέ
λαβή προς τα πίσω.
2. Συνδέστε µ
3. Τοποθετήστε τη µπαταρία πίσω µέσα στη θέση της και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. (Η ζυγαριά 
δεν συνοδεύεται µε µπαταρία 9 βολτ).

2) ΧΡΗΣΗ AC/DC 

1. Η ζυγαριά µπορεί επίσης να 
µετασχηµατιστή 
2. Συνδέστε το βύσµα του µετασχηµατιστή στην υποδοχή πού βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς 
και βάλτε το φίς του 
3. Η ζυγαριά είναι έτοιµη για χρήση.
 
 
3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ
ΖΥΓΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

1. Η ζυγαριά πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Πατήστε µια φορά το διακόπτη " 
3. Στην οθόνη της ζυγαριάς θα εµφανιστεί το σύµβολο " 
αυτόµατα.Μην τοποθετήσετε αντικείµενα για ζύγισµα επάνω στήν επιφάνεια της ζυγαριάς µέχρι να εµφανιστ
στην οθόνη. Η ζυγαριά πριν και µετά την ζύγιση αντικειµένων, µηδενίζεται αυτόµατα.

4. Όταν εµφανιστεί η ένδειξη "

5. Τώρα τοποθετήστε το αντικείµενο που θέλετε να ζυγίσετε επάνω στή
οθόνη. 
6. Μετά τη χρήση σβήστε τη ζυγαριά πατώντας το διακόπτη " 
 
 ΖΥΓΙΣΗ ΑΠΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
 

1.Συχνά είναι απαραίτητο ορισµένα υλικά όπως π.χ. σκόνες, υγρά κλπ,για να ζυγιστούν,πρέπει να τοποθ
ένα δοχείο.Ακολουθώντας τη διαδικασία 2
τάρα - απόβαρο ).
2.Στη συνέχεια ενώ η ζυγαριά είναι σε λειτουργία και έχοντας το δοχείο επάνω στην επιφάνεια ζύγισης, πατήστε
διακόπτη " ON
" ,που δείχνουν ότι η λειτουργία µέτρησης απόβαρου είναι ενεργοποιηµένη και οτι το βάρος του δοχείου εχει ήδη υπολογιστεί 
και αποθηκευτεί.
3.Τώρα µπορείτε να βάλετε το υλικό που επιθυµείτε να ζυγίσετε στο κενό δοχείο και στην οθόνη θα εµφανιστεί το καθαρό 
βάρος του. 
4.Εάν θέλετε να µετρήσετε το µικτό βάρος, πιέστε ξανά το διακόπτη " 
οθόνη, θα εµφανιστεί το µικτό βάρος.

4) ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε προστατευµένο µέρος όταν τη χρησιµοποιήτε γιατί η ακρίβεια της µπορεί να επηρεαστεί από 
κινήσεις του αέρα ή την εκπνοή του χρήστη.
2. Τοποθετείτε πάντοτε απαλά τα αντικείµενα πάνω σ
2000 γραµµ.), γιατί αυτό θα προξενήσει βλάβη στη ζυγαριά.

3. Εάν υπερφορτωθεί η ζυγαριά, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο " 

χαθεί το " Ε 

4. Εάν εµφανιστεί στην οθόνη της ζυγαριάς ενώ είναι σε λειτουργία το σύµβολο "
µπαταρία. 

 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η ηλεκτρονική 
µπαταρία 9 βολτ ή µε
µετασχηµατιστή 

Μέγιστη ικανότητα ζύγισης : 2000 γραµ.    Υποδιαίρεση : 1 γραµ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Γυρίστε τη ζυγαριά ανάποδα και ανασηκώστε το καπάκι του θαλάµου της µπαταρίας πιέ
λαβή προς τα πίσω.  

Συνδέστε µιά καινούργια αλκαλική µπαταρία 9 βολτ στο κλίπ της µπαταρίας.
Τοποθετήστε τη µπαταρία πίσω µέσα στη θέση της και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. (Η ζυγαριά 

δεν συνοδεύεται µε µπαταρία 9 βολτ).  

AC/DC ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 

Η ζυγαριά µπορεί επίσης να λειτουργίσει µε κοινή τάση 220
µετασχηµατιστή AC µε έξοδο 9 βολτ DC 

Συνδέστε το βύσµα του µετασχηµατιστή στην υποδοχή πού βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς 
αι βάλτε το φίς του AC µετασχηµατιστή στη πρίζα 220
Η ζυγαριά είναι έτοιµη για χρήση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 
ΖΥΓΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ 

Η ζυγαριά πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Πατήστε µια φορά το διακόπτη " ON/TARE
Στην οθόνη της ζυγαριάς θα εµφανιστεί το σύµβολο " 

αυτόµατα.Μην τοποθετήσετε αντικείµενα για ζύγισµα επάνω στήν επιφάνεια της ζυγαριάς µέχρι να εµφανιστ
στην οθόνη. Η ζυγαριά πριν και µετά την ζύγιση αντικειµένων, µηδενίζεται αυτόµατα.

Όταν εµφανιστεί η ένδειξη " ",η ζυγαριά είναι έτοιµη για χρήση.

Τώρα τοποθετήστε το αντικείµενο που θέλετε να ζυγίσετε επάνω στή

Μετά τη χρήση σβήστε τη ζυγαριά πατώντας το διακόπτη " 

ΖΥΓΙΣΗ ΑΠΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Συχνά είναι απαραίτητο ορισµένα υλικά όπως π.χ. σκόνες, υγρά κλπ,για να ζυγιστούν,πρέπει να τοποθ
ένα δοχείο.Ακολουθώντας τη διαδικασία 2

απόβαρο ). 
Στη συνέχεια ενώ η ζυγαριά είναι σε λειτουργία και έχοντας το δοχείο επάνω στην επιφάνεια ζύγισης, πατήστε

ON/TARE ".Στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ενδείξεις "
" ,που δείχνουν ότι η λειτουργία µέτρησης απόβαρου είναι ενεργοποιηµένη και οτι το βάρος του δοχείου εχει ήδη υπολογιστεί 
αι αποθηκευτεί. 
Τώρα µπορείτε να βάλετε το υλικό που επιθυµείτε να ζυγίσετε στο κενό δοχείο και στην οθόνη θα εµφανιστεί το καθαρό 

 
Εάν θέλετε να µετρήσετε το µικτό βάρος, πιέστε ξανά το διακόπτη " 

οθόνη, θα εµφανιστεί το µικτό βάρος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε προστατευµένο µέρος όταν τη χρησιµοποιήτε γιατί η ακρίβεια της µπορεί να επηρεαστεί από 
κινήσεις του αέρα ή την εκπνοή του χρήστη.

Τοποθετείτε πάντοτε απαλά τα αντικείµενα πάνω σ
2000 γραµµ.), γιατί αυτό θα προξενήσει βλάβη στη ζυγαριά.

Εάν υπερφορτωθεί η ζυγαριά, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο " 

Ε " απο την οθόνη. 

Εάν εµφανιστεί στην οθόνη της ζυγαριάς ενώ είναι σε λειτουργία το σύµβολο "

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 322

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η ηλεκτρονική load cell ζυγαριά είναι σχεδιασµένη για όλες τις χρήσεις. Λειτουργεί µε αλκαλική 
µπαταρία 9 βολτ ή µε 
µετασχηµατιστή AC/DC 220-230/9V , 50 Hz

Μέγιστη ικανότητα ζύγισης : 2000 γραµ.    Υποδιαίρεση : 1 γραµ. 

Γυρίστε τη ζυγαριά ανάποδα και ανασηκώστε το καπάκι του θαλάµου της µπαταρίας πιέ

ιά καινούργια αλκαλική µπαταρία 9 βολτ στο κλίπ της µπαταρίας.
Τοποθετήστε τη µπαταρία πίσω µέσα στη θέση της και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. (Η ζυγαριά 

 

λειτουργίσει µε κοινή τάση 220-230 βολτ / 50 
 µε φίς µε αρνητικό κέντρο, που συνο

Συνδέστε το βύσµα του µετασχηµατιστή στην υποδοχή πού βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς 
µετασχηµατιστή στη πρίζα 220-230 βολτ / 50 

Η ζυγαριά πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
TARE " γιά να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

Στην οθόνη της ζυγαριάς θα εµφανιστεί το σύµβολο " - - " που σηµαίνει ότι η ζυγαριά αυτορυθµίζεται στο µηδέν 
αυτόµατα.Μην τοποθετήσετε αντικείµενα για ζύγισµα επάνω στήν επιφάνεια της ζυγαριάς µέχρι να εµφανιστ
στην οθόνη. Η ζυγαριά πριν και µετά την ζύγιση αντικειµένων, µηδενίζεται αυτόµατα.

",η ζυγαριά είναι έτοιµη για χρήση. 

Τώρα τοποθετήστε το αντικείµενο που θέλετε να ζυγίσετε επάνω στή

Μετά τη χρήση σβήστε τη ζυγαριά πατώντας το διακόπτη " OFF ". 

ΖΥΓΙΣΗ ΑΠΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

Συχνά είναι απαραίτητο ορισµένα υλικά όπως π.χ. σκόνες, υγρά κλπ,για να ζυγιστούν,πρέπει να τοποθ
ένα δοχείο.Ακολουθώντας τη διαδικασία 2-5 της προηγούµενης παραγράφου, ζυγίστε πρώτα το βάρος του κενού δοχεί

Στη συνέχεια ενώ η ζυγαριά είναι σε λειτουργία και έχοντας το δοχείο επάνω στην επιφάνεια ζύγισης, πατήστε
".Στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ενδείξεις " " και ταυτόχρονα στην επάνω δεξιά γωνία της η ένδειξη " 

" ,που δείχνουν ότι η λειτουργία µέτρησης απόβαρου είναι ενεργοποιηµένη και οτι το βάρος του δοχείου εχει ήδη υπολογιστεί 

Τώρα µπορείτε να βάλετε το υλικό που επιθυµείτε να ζυγίσετε στο κενό δοχείο και στην οθόνη θα εµφανιστεί το καθαρό 

Εάν θέλετε να µετρήσετε το µικτό βάρος, πιέστε ξανά το διακόπτη " 

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε προστατευµένο µέρος όταν τη χρησιµοποιήτε γιατί η ακρίβεια της µπορεί να επηρεαστεί από 
κινήσεις του αέρα ή την εκπνοή του χρήστη. 

Τοποθετείτε πάντοτε απαλά τα αντικείµενα πάνω στη ζυγαριά. Μή ζυγίζετε αντικείµενα πού ξεπερνούν το ανώτατο όριο ( 
2000 γραµµ.), γιατί αυτό θα προξενήσει βλάβη στη ζυγαριά. 

Εάν υπερφορτωθεί η ζυγαριά, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο " 

Εάν εµφανιστεί στην οθόνη της ζυγαριάς ενώ είναι σε λειτουργία το σύµβολο "

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΤΗΛ : 3471919
ΦΑΞ : 3462865 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 322-00 BONSO

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ζυγαριά είναι σχεδιασµένη για όλες τις χρήσεις. Λειτουργεί µε αλκαλική 

Hz. 

Γυρίστε τη ζυγαριά ανάποδα και ανασηκώστε το καπάκι του θαλάµου της µπαταρίας πιέζοντας τη 

ιά καινούργια αλκαλική µπαταρία 9 βολτ στο κλίπ της µπαταρίας. 
Τοποθετήστε τη µπαταρία πίσω µέσα στη θέση της και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. (Η ζυγαριά 

230 βολτ / 50 Hz, χρησιµοποιώντας το 
µε φίς µε αρνητικό κέντρο, που συνοδεύει την ζυγαριά. 

Συνδέστε το βύσµα του µετασχηµατιστή στην υποδοχή πού βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς 
230 βολτ / 50 Hz. 

Η ζυγαριά πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 
να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. 

" που σηµαίνει ότι η ζυγαριά αυτορυθµίζεται στο µηδέν 
αυτόµατα.Μην τοποθετήσετε αντικείµενα για ζύγισµα επάνω στήν επιφάνεια της ζυγαριάς µέχρι να εµφανιστ
στην οθόνη. Η ζυγαριά πριν και µετά την ζύγιση αντικειµένων, µηδενίζεται αυτόµατα. 

Τώρα τοποθετήστε το αντικείµενο που θέλετε να ζυγίσετε επάνω στή ζυγαριά και το βάρος του θα εµφανιστεί αµέσως στην 

 

Συχνά είναι απαραίτητο ορισµένα υλικά όπως π.χ. σκόνες, υγρά κλπ,για να ζυγιστούν,πρέπει να τοποθ
5 της προηγούµενης παραγράφου, ζυγίστε πρώτα το βάρος του κενού δοχεί

Στη συνέχεια ενώ η ζυγαριά είναι σε λειτουργία και έχοντας το δοχείο επάνω στην επιφάνεια ζύγισης, πατήστε
" και ταυτόχρονα στην επάνω δεξιά γωνία της η ένδειξη " 

" ,που δείχνουν ότι η λειτουργία µέτρησης απόβαρου είναι ενεργοποιηµένη και οτι το βάρος του δοχείου εχει ήδη υπολογιστεί 

Τώρα µπορείτε να βάλετε το υλικό που επιθυµείτε να ζυγίσετε στο κενό δοχείο και στην οθόνη θα εµφανιστεί το καθαρό 

Εάν θέλετε να µετρήσετε το µικτό βάρος, πιέστε ξανά το διακόπτη " ON/TARE ", και όταν η ένδειξη " 

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε προστατευµένο µέρος όταν τη χρησιµοποιήτε γιατί η ακρίβεια της µπορεί να επηρεαστεί από 

τη ζυγαριά. Μή ζυγίζετε αντικείµενα πού ξεπερνούν το ανώτατο όριο ( 

Εάν υπερφορτωθεί η ζυγαριά, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο " Ε " και τότε πρέπει να αφαιρέσετε βάρος µέχρι να 

Εάν εµφανιστεί στην οθόνη της ζυγαριάς ενώ είναι σε λειτουργία το σύµβολο " " , θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΤΗΛ : 3471919 
CE 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ζυγαριά είναι σχεδιασµένη για όλες τις χρήσεις. Λειτουργεί µε αλκαλική 

ζοντας τη 

Τοποθετήστε τη µπαταρία πίσω µέσα στη θέση της και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. (Η ζυγαριά 

ποιώντας το 

Συνδέστε το βύσµα του µετασχηµατιστή στην υποδοχή πού βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς 

" που σηµαίνει ότι η ζυγαριά αυτορυθµίζεται στο µηδέν - µηδενίζεται 
αυτόµατα.Μην τοποθετήσετε αντικείµενα για ζύγισµα επάνω στήν επιφάνεια της ζυγαριάς µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη " " 

ζυγαριά και το βάρος του θα εµφανιστεί αµέσως στην 

Συχνά είναι απαραίτητο ορισµένα υλικά όπως π.χ. σκόνες, υγρά κλπ,για να ζυγιστούν,πρέπει να τοποθετηθούν πρώτα σε 
5 της προηγούµενης παραγράφου, ζυγίστε πρώτα το βάρος του κενού δοχείου ( 

Στη συνέχεια ενώ η ζυγαριά είναι σε λειτουργία και έχοντας το δοχείο επάνω στην επιφάνεια ζύγισης, πατήστε µια φορά το 
" και ταυτόχρονα στην επάνω δεξιά γωνία της η ένδειξη " ▲ 

" ,που δείχνουν ότι η λειτουργία µέτρησης απόβαρου είναι ενεργοποιηµένη και οτι το βάρος του δοχείου εχει ήδη υπολογιστεί 

Τώρα µπορείτε να βάλετε το υλικό που επιθυµείτε να ζυγίσετε στο κενό δοχείο και στην οθόνη θα εµφανιστεί το καθαρό 

", και όταν η ένδειξη " ▲ " χαθεί από την 

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε προστατευµένο µέρος όταν τη χρησιµοποιήτε γιατί η ακρίβεια της µπορεί να επηρεαστεί από 

τη ζυγαριά. Μή ζυγίζετε αντικείµενα πού ξεπερνούν το ανώτατο όριο ( 

" και τότε πρέπει να αφαιρέσετε βάρος µέχρι να 

" , θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη 


