DALMAN MYCO MY100 / MY600
český návod k použití
Děkujeme, že jste si zakoupili váhu MYCO
MY100 nebo MY600. Tato elektronická
váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých
služeb zajistí jen normální péče a bezvadné
zacházení dle instrukcí.

I. Manipulace s váhou
1. zmáčkněte tlačítko [I/O] abyste
zapnuli váhu
2. Počkejte než se zobrazí na displeji
nula
3. Položte předměty, které chcete zvážit
na vážící plochu
4. Můžete změnit vážící jednotky použitím tlačítka [M]

II. Funkce TARE
1. Zapněte váhu
2. Položte misku(obal) na vážící plochu
3. Zmáčkněte [T] a počkejte dokud se
nezobrazí „0.0“
4. Přidejte předmět, který chcete zvážit.

III. Kalibrace
1. Zapněte váhu
2. zmáčkněte a držte [M] dokud LCD
display nezobrazí „CAL“, pak tlačítko [M] pusťte
3. Zmáčkněte [M] znovu, display ukáže „CAL“ následované požadovanou hodnotou
kalibračního závaží
4. Vložte požadované kalibrační závaží na střed vážící plochy, display ukáže „PASS“ a pak se
vrátí do normálního vážícího módu.
Kalibrace je hotova, můžete vypnout váhu!

IV. Specifikace
MY100
Kapacita: 100g/1500gn/500ot/64.24 dwt
Rozlišení: 0.01g/0.15gn/0.05ct/0,01 dwt
Jednotky: g/gn/ct/dwt

MY600
Kapacita: 600g, 21.16 oz/19.28ozt/385.8dwt
Rozlišení: 0.1g/ 0.01oz/0.01ozt/0.1dwt
Jednotky: g/gn/ozt/dwt

DALŠÍ VLASTNOSTI
Rozpětí tare: plná kapacita
Auto Off: automatické vypnutí za 180 sekund
Teplota: používejte v teplotě mezi 10-30 stupňů Celsia
Displej: LCD
Zdroj: 2xAAA baterie

UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nedávejte na váhu těžší předmět, než je celková kapacita.
Váha pracuje spolehlivě při pokojových teplotách. Zamezte příliš studenému nebo teplému
prostředí. Vždy dejte váze čas na teplotní aklimatizaci.
Poskytněte své váže dostatečný zahřívací čas na stabilizaci. Obvykle 30-60 sekund před
kalibrací.
Prach, špína, vibrace, vlhkost můžou poškodit spolehlivost a přesnost váhy. Proto ji vždy
uschovávejte v čistém prostředí.
Používejte váhu opatrně, všechny vážené předměty dávejte na vážící plošinu.
Ačkoliv je tato váha poměrně odolná, vyvarujte se hrubého zacházení, abyste nepoškodili
vnitřní sensory.
Váha je citlivý přístroj, používejte s maximální opatrností. Netřeste, vyvarujte se nárazům a
šokům.
Váhu používejte pouze na stabilním, rovném a nevibrujícím povrchu.

