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działek. 
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działanie sło   

   niestabilnych powierzchni. Stół i podło  
   u wywołuj 

      
  

      ci, która mogłaby spowodowa    
 

      gów, powstałych np. pod wpływem działania wentylato 
 
    

 na niczego kła   li nie jest wł 
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Zł  

 


 

 cy i wył  


     

      
    







   


 

   

  

  
   
   ytej baterii. Naładuj bateri   
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teriałów na szalce.  

 

       
  

       

    
     
   
          
            
    

              li wagi zostały 
wytarowane zanim paczki zostały usuni        
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      wł           
wł    

 

       dzie pokazywał funkcj   

                 

            

wył czony , ON zawsze wł      

7.3. USTAWIENIE CZASU DLA AUTOMATYCZNEGO WYŁ  


  dzie pokazywał funkcj     
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8. DZIAŁANIE AKUMULATORA 

Waga posiada wbudowany akumulator. Czas działania n    
        aładowania na wska 
    naładowany po pojawieniu si 
           pnie wył  


W celu naładowania akumulatora wystarczy podł   

Kompletny czas ładowania akumulatora to 24 godziny.
           ca stan ładowania 
akumulatora. W momencie gdy waga jest podł    
 trzny akumulator jest ładowany. Zielona dioda wskaz   
naładowany. Czerwona dioda sygnalizuje,     
 ółty kolor diody  wskazuje, e akumulator jest w tym momencie ładowany. 

             pełnego naładowania. 
      co długo, prosz       


     tylko w połowie naładowane. Przed rozpocz 
   naładowa  akumulator według instrukcji podanych powy 
         
ładowania.  
Działanie akumulatora zale y od wielu czynników, wł     
 

 ywaj zniszczonej ładowarki lub akumulatora. 
               
metalowy przedmiot (moneta, spinacz) wywoła bezpo rednie poł   
biegunami (metalowe zł          
      przedmiot, który spowodował zwarcie.  
Nie wolno wkłada 
  
powtórnego wykorzystania materiału). 
   
   ładowania akumulatora w słabo wentylowanym pomiesz

   





49-MCEPS50PL02  INSTRUKCJA OBSŁUGI 

         
   
         cie kształtuje si     

   akumulatory składowane przez dłu 
  nieco dłu szego okresu ładowania. 
W trakcie ładowania akumulator musi si        
 
     akumulatora na działanie temperatur ni      
  
Po dłu    ytkowania okres wymagany do maksymalnego naładowani
    

      ytkowania czas działania akumulatora si
zmniejsza, a okres ładowania si  wydłu          
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9. KODY BŁ 

BŁ 


  





  
       
       


 Bł 


Wagi nie zostały prawidłowo wyzerowane, b 

zostały wł   ty był przycisk 
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1. Tabliczka znamionowa z pełn       
ksymalna i minimalna, działka, 
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