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Η ζυγαριά DS2000 είναι το νεότερο μοντέλο της NAKAYAMA. Η ζυγαριά η συγκεκριμένη είναι μεγάλης ακρίβειας και 
εύκολη στον χειρισμό της.  

Εύρος : 0,2 – 150 Kg 
Ακρίβεια: 0-99 Kg / 0.05Kg  
                  100 – 150 Kg / 0.1Kg 
Οδηγίες :  

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και εισάγετε τους δυο γάντζους στην ζυγαριά σας. Κρεμαστέ την ζυγαριά σας σε 
ένα σταθερό σημείο. Με την ζυγαριά σας απενεργοποιημένη πατήστε το κομβίο , η οθόνη θα 
εμφανίσει ‘8888’ μέχρι να κάνει τον μηδενισμό ο οποίος τελειώνει όταν θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η 
ένδειξη ‘0.00’. Σε εκείνο το σημείο η ζυγαριά σας είναι έτοιμη να ζυγίσει το οτιδήποτε.  

2. Επιλογή μονάδας μέτρησης: Πιέστε το κομβίο με την ένδειξη ‘’ Unit’’ για να επιλέξετε την κατάλληλη 
μονάδα μέτρησης βάρους. 

3. TARE (ZERO): Πιέστε μια φορά ελαφριά το κομβίο  για να μηδενίσετε την ζυγαριά σας η να θέσετε το 
απόβαρο.  

4. LOCK/ UNLOCK: Πιέστε το κομβίο ‘’UNIT” για δυο δευτερόλεπτα ώστε να επιλέξετε το κλείδωμα και το 
ξεκλείδωμα της ζυγαριάς σας.  “L-Off” σημαίνει ότι το κλείδωμα της ζυγαριάς σας είναι απενεργοποιημένο. 
“L-ON” σημαίνει ότι το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο. Με το κλείδωμα ενεργοποιημένο όταν ζυγίζετε ένα 
αντικείμενο όταν σταθεροποιηθεί το βάρος ένας ήχος θα ακουστεί και το βάρος θα σταθεροποιηθεί σαν 
ένδειξη. Σε αυτό το σημείο αν πατηθεί το κομβίο  θα μπορούσατε να ξεκλειδώσετε την ζυγαριά σας. 
Διαφορετικά σε περίπτωση ασταθών προϊόντων η ζυγαριά σας θα ξεκλειδώσει αυτόματα την λειτουργία της 
μετα από 15 δευτερά άστους βάρους.  

5. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ζυγαριά σας. Πιέστε το κομβίο  για να απενεργοποιήστε την 
ζυγαριά σας άμεσα. Διαφορετικά αν δεν υπάρχει κάποια κίνηση στην ζυγαριά σας και δεν έχει φορτωθεί 
κάποιο αντικείμενο πάνω της τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 120s.  

Ηλεκτρικές παράμετροι.  
Τάση λειτουργίας : 2,4-3,3 V (2x AAA) 
Ένταση ρεύματος: οπίσθιος φωτισμός ενεργός : Ι<12mA 
 Οπίσθιος φωτισμός ανενεργός : I < 5mA 
Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-400C 
Σημείωση: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά σας κρέμεται σε ασφαλές μέρος και μην την ακουμπάτε όταν ζυγίζετε κάποιο 
αντικείμενο.  

2. Προσπαθήστε να αποφύγετε χτυπήματα και κακομεταχείριση οντά την χρησιμοποιείτε.  
3. Αν εμφανιστεί η ένδειξη LO ή η ένδειξη για χαμηλή μπαταριά στην οθόνη όταν την ενεργοποιείτε τότε 

αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες στα ιδιά χαρακτηριστικά. 
4. Αν υπερφορτώσετε την ζυγαριά σας πάνω από 5% της ονομαστικής της ικανότητας τότε θα εμφανιστεί στην 

οθόνη σας η ένδειξη “0_Ld.”. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στην ζυγαριά σας παρακαλώ αφαιρέστε 
το βάρος αμέσως. 

5. Αν η ζυγαριά σας δεν χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες σας για να αποφύγετε 
διαρροή ή ζημιά στο κύκλωμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγο του ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι μια μεγάλης χωρητικότητας ζυγαριά πρέπει να βεβαιωθείτε 
ότι είναι καλά στερεωμένη και ότι δεν θα πέσει αν φορτωθεί. Οπότε καλό θα ήταν να υπολογίσετε όταν θα την 
στερέψετε και το βάρος που θα ζυγίσετε.  
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