HDT-01 DİJİTAL CAM BASKÜL
KULLANMA KILAVUZU
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Seri ürünlerimizden bu elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı çalışması ve
uzun ömürlü olması ve azami hassasiyet edilebilmesi için kullanmadan önce bu el kitabını
okuyunuz.
Özellikleri:
1. Yüksek hassasiyette zorlama sensör sistemi
2. Tempere cam platform
3. Kapasite: 6 kg-150 kg (Birim Kg Lb St)
4. Derece: d=100g
5. Otomatik açma
6. Otomatik sıfırlama ve otomatik kapama
7. Zayıf pil ve aşırı yük göstergesi
8. Üç değişik birimde sviç
9. 1*3V lityum pille çalışır ve bir adet ücretsiz CR2023 lityum pil kutudadır.
Çalışması
1. Pili ambalajın içinde bulunuz ve pil yuvası tartının arka tarafındadır. Kapağı açınız, pili
yuvasına pili takınız ve kapağını kapatınız (pilin artı kutbunun yukarı baktığına dikkat
ediniz).

2. Tartıyı düz ve sert bir zemine koyunuz. En iyisi temiz bir zemindir.

3. Yavaşça tartının üzerine basınız, ayaklarınızı ortaya yakın bir yere koyunuz ve tartı
ağırlığınızı dengeleyene kadar hareketsiz ve dik durunuz.
Eğer kullanılmazsa tartı birkaç saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.
Dikkat
1. Hassasiyet sağlamak için her akşam aynı saatte tartılınız (19:00-21:00)
2. Pilin zayıf olduğunu gösteren LCD ekrandaki LO ibaresini gördüğünüzde yeni pil
takınız
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3. LCD ekrandaki Err mesajı aşırı yüklenmeye ve ölçümün hatalı olduğunu gösterir

Dikkat
1. Cam platformu çizmemek veya zedelememek için tartıdan önce ayakkabılarınızı
çıkarınız.
2. Cam platform ıslak iken kaygan olabilir. Kullanmadan önce ayaklarınızın ve camın
kuru olduğundan emin olunuz.
3. Kirli yüzeyi temizlemek için alkol veya cam deterjanlı yumuşak bez kullanınız. Sabun
veya diğer kimyasallar kullanmayınız. Su, ısı ve aşırı soğuktan koruyunuz.
4. Tartı hassas bir alettir. Üzerinde zıplamayın veya tepinmeyiniz ya da tartıyı
sökmeyiniz ve düşürmemek için dikkatli bir şekilde taşıyınız.
5. Tartı ev kullanımı içindir, profesyonel amaçlı değildir.
6. Eğer tartı hatalı çalışıyorsa pili kontrol ediniz. Diğer sorunlar için bayinizi veya
şirketimizi telefon veya e-mail ile arayınız.

Üretici Firma Bilgileri:
XinyuElectronicCo.,Ltd
Add: No.03 Furian 5 Rd, Shive Industrial,Guangdong, China
İthalatçı Firma Bilgileri:
Spor Dünyası Dış Tic A.Ş
Mahmutbey Mah. Turgut Cad. No:9
Bağcılar/İSTANBUL
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ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI
DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili
herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı
arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz
yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımızla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış
sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip
edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez
her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik
servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne
geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr ‘ye email atmanızı rica ediyoruz.
Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.
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