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Buku Petunjuk

Timbangan Gantung

DLE

PERSIAPAN

 Jauhkan timbangan dari suhu yang terlalu
rendah/tinggi dan angin.
 Pastikan tidak ada sesuatu apapun pada wadah
ketika timbangan dinyalakan..
 Pastikan benda yang ditimbang tidak melebihi
kapasitas timbangan.
CATATAN

 Sumber daya: 2 x AA Batere.
 Matikan timbangan apabila tidak sedang digunakan.
 Bersihkan layer dan panel timbangan dengan
menggunakan lap basah.
 Tekan tombol ZERO jika layer tidak menunjukkan
angka 0 ketika dinyalakan.
 Layar akan berkedip apabila ketika timbangan
dinyalakan terdapat eprangkat wireless di sekitar.
Timbangan akan kembali normal dengan
sendirinya,. JIka tidak, nyalakan ulang timbangan.
 Ganti batere baru jika indikasi LO-BAT menyala.
DISPLAY

TOMBOL
[ON/OFF] : untuk menyalakan atau mematikan
timbangan.
[TARE/ZERO] : untuk mengembalikan ke angka
nol atau untuk menimbang berat bersih.
[UNIT/SET] : untuk merubah satuan berat (kg, lb,
atau oz)
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LAMPU INDIKASI
ZERO:

menyala saat layar menunjukkan angka nol.

STABLE: menyala saat beban stabil.
TARE:

menyala saat berat bersih sedang ditampilkan.

UNIT:

menampilkan satuan berat (kg, lb, oz).

HOLD:

menyala saat fungi Hold sedang aktif. JIka
perubahan berat melebihi setting, fungsi Hold
akan non-aktif secara otomatis.

LO-BAT: menyala saat voltase batere kurang dari 2,7 Volt.
Ketika voltase kurang dari 2,6 Volt, layer akan
menampilkan “L-BAT” dan alarm berbunyi.

DASAR PEMAKAIAN
Menyalakan/mematikan timbangan
Nyalakan atau matikan timbangan dengan menekan
tombol [ON/OFF].
Zero
Timbangan akan menunjukkan angka nol ketika
dinyalakan. Jika tidak, tekan tombol [TARE/ZERO]
Zeroing
Jika beban kurang dari 2% dari kapasitas, tekan tombol
[TARE/ZERO] untuk mengembalikan layer ke angka nol.
Tare
Jika beban di antara 2%~100% dari kapasitas, tekan
tombol [TARE/ZERO] untuk menampilkan berat bersih dari
suatu produk.
Satuan berat
Tekan [UNIT/SET] untuk merubah satuan berat (kg, lb, oz).
Auto Power Off
Jika fungsi Auto Power Off di-aktifkan, maka timbangan
akan mati secara otomatis jika tidak ada aktivitas selama 1
menit.
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SETTING
Tekan dan tahan tombol [UNIT/SET] sembari menyalakan
timbangan.
Fungsi tombol dalam mode setting:
[ON/OFF]
[TARE/ZERO]
[UNIT/SET]

Keluar dari mode setting
Merubah nilai parameter setting
Pindah ke menu selanjutnya

FUNGSI HOLD

Hd

oF
5~70

Mematikan fungsi Hold
Perubahan divisi berat untuk
membatalkan fungsi Hold

Catatan: “35” berarti fungsi Hold akan dibatalkan apabila ada
loncatan perubahan berat melebihi 35 divisi.

AUTO POWER OFF
oF
oN

Pr

Mematikan fungsi Auto Power Off
Menyalakan fungsi Auto Power Off

Catatan: Jika fungsi ini diaktifkan, ketika tidak ada aktifitas atau
loncatan perubahan berat tidak melebihi 9 divisi selama 1 menit, maka
timbangan akan mati secara otomatis.

PERCEPATAN GRAVITASI
9.7807~
9.8058

Nilai dari percepatan
gravitasi

UGrA?

Catatan: Tekan [TARE/ZERO] untuk menaikkan angka yang sedang
berkedip. Tekan [UNIT/SET] untuk memindahkan angka berkedip ke kiri.
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