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Ekranas ir klaviatūra 

 

Nulio indikacija: Parodo, kad svėrimo platforma yra tuščia. Prieš pradėdami sverti, 

įsitikinkite, kad ant svėrimo platformos nieko nėra arba paspauskite “0” mygtuką. 

 

  Stabilumo indikacija: Parodo, kad svoris padėtas ant platformos stabilizavosi. Kol svoris 

nestabilus, indikacija nešviečia 

 

NET NET indikacija: Pasirodo ekrane, kai naudojama tara. Ekrane bus rodomas grynasis 

prekės svoris. 

 

Taros indikacija: Pasirodo, kai naudojama taravimo operacija. Jei indikacija mirksi, taros 

svoris nėra fiksuotas. Jei šviečia pastoviai, taros svoris yra fiksuotas. 

 

 

 Baterijos indikacija: Rodo, jog svarstyklės yra maitinamos akumuliatoriaus pagalba.  

Jei indikacija pradeda mirksėti, būtina įkrauti arba pakeisti akumuliatorių. 

 

W1 ir W2 indikacija: Parodo kuriam svėrimo diapazone yra svorio vertė (galioja tik modeliams su 

dvigubu svėrimo diapazonu).  

 

   T mygtukas  : Taravimo mygtukas. 

   O   mygtukas : Nulio nustatymo mygtukas, kai svėrimo platforma yra tuščia. 

F mygtukas  : Funkcijų nustatymo mytgukas. 

☼ mygtukas  : Ekrano apšvietimo režimų keitimas 

  



 

Prekės svėrimas 

 

Padėkite prekę ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane bus 

parodytas prekės svoris. 

 

 

Svėrimas su tara 

 

• Padėkite tarą ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane 

bus parodytas taros svoris. 

• Paspauskite TARE mygtuką. Ekrane trumpam pasirodys užrašas “dara”, pot matysite “0.000”. 

Užsidegs NET indikacija. Mirksės taros simbolis.  

• Padėkite prekę ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane 

bus parodytas grynasis prekės svoris. 

 

Pastaba : Du kartus paspaudę TARE mygtuką, užfiksuosite taros svorį. Ekarane pasirodys 

užrašas “sabit”, o taros simbolis švies pastoviai. 

 

Taros simbolio reikšmės:  

• Nešviečia : Nenaudojama tara 

• Mirksi : Kai svėrimo platforma yra tuščia, taros svoris pasinaikina automatiškai 

• Pastoviai šviečia      : Fiksuota tara. Kai svėrimo platforma yra tuščia, taros svoris 

nepasinaikina. Reikia paspausti TARE mygtuą. 

 

Ekrano pašvietimas 

 

Paspauskite ☼ mygtuką, norėdami pakeisti apšvietimo režimą. 

 

 

• bL On                         : Apšvietimas visada įjungtas. 

• bL OFF : Apšvietimas visada išjungtas  

• bLOnFF : Automatinis apšvietimas. Įsijungia paspaudus bet kokį mygtuką ar 

uždėjus prekę ant platformos. Išsijungia, kai ant platformos nėra jokio svorio.  

 

Pastaba: kiekvieną kartą įjungus svarstykles, apšvietimas yra išjungtas. 


