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Ενότητα 1 Εισαγωγή 

Οι ζυγαριές της ΝΑΚΑΥΑΜΑ είναι μια χαμηλού κόστους λύση για την επιχείρηση σας. Η ζυγαριά η παρούσα Έχει 
κατασκευαστεί με υψηλά στάνταρ όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας καθώς επίσης και χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία αισθητήρων άθολη την διάρκεια της παραγωγής. Έχει δε την ικανότητά να αποθηκεύει πάνω από 8 τιμές 
τιμές προϊόντων καθώς επίσης και άλλες 99 θέσεις μνήμης κενές.  Είναι μια πολύ εύχρηστη ζυγαριά που μπορεί να 
λειτουργήσει με μπαταρίες και με ρεύμα.. Η παρούσα ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί μετα από ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα που θα βρίσκετε σε κατάσταση αδράνειας. 

1.1 Χαρακτηριστικά 
- Ακρίβεια : 1/3000 FS 
- ΠΑΡΟΧΗΣ ρεύματος: AC 220V / 110 V και προ εγκατεστημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
- Αποθήκευση για 8 διαφορετικές τιμές προϊόντος 
- Λειτουργία μερικού και ολικού συνόλου συνόλου μέχρι 99 μετρήσεις. 
- Χρήση σαν αριθμομηχανή, δυνατότητα επαναφοράς προηγουμένων μετρήσεων , και δυνατότητα για ρέστα 
- Αυτόματη απενεργοποίηση. 
- Παράθυρα εμφάνισης:  

Βάρος -5 ψηφιά 
Τιμή ανά κιλό – 5 ψηφιά 
Σύνολο - 6 ψηφιά  
    

Ενότητα 2 Περιγραφή 

2.1  Περιγραφή κομβικών 
ZERO- T συγκεκριμένο κομβίο μηδενίζει την ζυγαριά 
TARE- Καθορίζεται με αυτό το κομβίο το μικτό και το καθαρό βάρος. 
Store – Αποθήκευση 
Add- Το συγκεκριμένο κομβίο θα προσθέσει και θα υπολογίσει την τελική τιμή όλων όσων ζυγιστήκαν 
M1 to Μ8 –Αποθηκεύει την τιμή ανά κιλό  
C- Το συγκεκριμένο κομβίο είναι για να ακυρώνει τα αποθηκευμένα δεδομένα 
0~9 – Το αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείτε για να θέσετε την τιμή ανά κιλό για τα προϊόντα σας.  
 

2.2 Περιγραφή εμφάνισης 
1. Δείκτης TARE: Η ένδειξη για το καθαρό και το μικτό βάρος εμφανίζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο κάτω από το 
παράθυρο του βάρους αριστερά. 
2. δείκτης ZERO: O δείκτης ZERO βρίσκετε στην δεξιά πλευρά κάτω από την ένδειξη του βάρους 
3. Low Battery: ο δείκτης χαμηλή μπαταριά βρίσκετε κάτω από την τιμή ανά κιλό. 
4. AC : η ένδειξη AC βρίσκετε κάτω από την ένδειξη της συνολικής τιμής. 
 

Ενότητα 3 Χρήση 

3.1 Γενικές οδηγίες.  
1. Όταν η μπαταριά σας καταστεί αφόρτιστη τότε θα ανάψει η ένδειξη LOW BATTERY. Είναι η στιγμή για 
φόρτιση της μπαταρίας. 
2. Πριν εκκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ζυγαριά ελέγξτε αν η φυσαλίδα βρίσκετε στο μέσο της ένδειξης 
στάθμης. Αν δεν βρίσκετε στην μέση τότε προσαρμόστε την ζυγαριά σας ώστε να βρεθεί στο μέσο της ένδειξης. 
3. Αφήστε την ζυγαριά σας να ζεσταθεί πριν ενεργοποιήσετε την ζυγαριά σας για καλυτέρα αποτελέσματα. 
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3.2 Βασικές λειτουργίες 
3.2.1 Μηδενίστε την ζυγαριά. Όταν δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πάνω στην ζυγαριά σας και παρόλα αυτά εσείς 
έχετε ένδειξη για κάποιο βάρος τότε μηδενίστε την ζυγαριά σας πιέζοντας το κομβίο του ZERΟ. 
3.2.2 Ζυγίζοντας. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά σας είναι μηδενισμένη και ότι η ένδειξη ZERO εμφανίζετε κανονικά. 
Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε στην πλατφόρμα ζύγισης και η ένδειξη θα σας πει το συνολικό 
βάρος του αντικειμένου που ζυγίσατε.  
3.2.3 Απόβαρο. Τοποθετήστε το δοχείο που θέλετε να γεμίσετε με τα προϊόντα σας και πατήστε το κομβίο TARE. 
Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθεί το βάρος του δοχείου από το συνολικό βάρος.  
3.2.4 Ειδοποίηση υπερφόρτωσης. Μην προσθέτετε βάρος πάνω από την ικανότητα της ζυγαριάς σας. Αν 
προσθέσετε βάρος πάνω από τα όρια της ζυγαριάς σας θα ηχήσει ένας ήχος που θα ς ειδοποιήσει για το υπέρβαρο 
του φορτιού σας. Αφαιρέστε με ασφάλεια το βάρος από την ζυγαριά σας. Κίνδυνος να καταστραφούν οι κυψέλες 
στην ζυγαριά σας. 
3.2.5 Θέτοντας την τιμή ανά κιλό. Για να θέσετε την τιμή ανά κιλό χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πλαίσιο στο 
πληκτρολόγιο αφού έχετε τοποθετήσει το αντικείμενο πάνω στην πλατφόρμα φόρτωσης και θα σας εμφανίσει, η 
ζυγαριά σας, την συνολική αξία.  
 
3.3 Πρόσθεση αξίας προϊόντων. 
3.3.1 Ετοιμαστείτε για πρόσθεση 
Κάθε φορά που θα κάνετε πρόσθεση , βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι άδεια και το σύνολο είναι μηδέν καθώς 
επίσης και το βάρος είναι σταθεροποιημένο. 
3.3.2 Πράξη συνόλου 
Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε και περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του βάρους. 
Πιέστε το πλήκτρο ADD, και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ADD n, οπού n το πλήθος των επαναλήψεων αυτής 
της διαδικασίας.  
Η συνολική αξία θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε καταχωρίσει σε όλα τα προϊόντα τιμή κιλού. 
Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην ζυγαριά και αφήστε να σταθεροποιηθεί η ένδειξη. Μόλις σταθεροποιηθεί η 
ένδειξη, πιέστε το κομβίο ADD. Τώρα έχει αποθηκεύει η τιμή και το βάρος του προϊόντος σας. Αφαιρέστε ο τρωτό 
προϊόν από την ζυγαριά και τοποθετήστε το επόμενο. Ζυγίστε κανονικά και πιέστε πάλι το κομβίο ADD ενώ έχετε 
ρυθμίσει πρωτύτερα την τιμή ανά κιλό. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη ADD 2 και θα εμφανίσει επίσης το 
συνολικό βάρος και την συνολική αξία για τα δυο αυτά προϊόντα. Την συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να την 
πραγματοποιήσετε 99 φορές σε σύνολο.  
3.3.3 Ακύρωση πράξης συνόλου. Μπορείτε να ακυρώσετε την διαδικασία του συνόλου με μόνο ένα πάτημα στο 
κουμπί C. 
 
3.4 Αποθήκευση τιμής ανά κιλό.  
Η ζυγαριά σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 8 τιμές για διαφορετικά προϊόντα. 
3.4.1 Αποθηκεύστε την τιμή κιλού 
Πιέστε το κομβίο store και μετα εισάγετε την επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Τώρα 
πιέστε το κομβίο Μ* (*=1 έως 8) και θα αποθηκευτεί η τιμή στην κατά περίπτωση επιλογή Μ. Αν υπάρχει ήδη 
κάποια αλί τιμή αποθηκευμένη στην συγκεκριμένη επιλογή τότε αυτή θα αντικατασταθεί με αυτήν που προσθέσατε 
τελευταία. 
3.4.2 Φορτώστε την τιμή ανά κιλό. 
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τιμή που είναι αποθηκευμένη σε κάποιο κομβίο Μ , ενώ ζυγίζετε απλά πατήστε 
το επιθυμητό κομβίο Μ μόλις σταθεροποιηθεί η τιμή του βάρους. Η τιμή ανά κιλό θα φορτωθεί και θα εμφανιστεί 
στο παράθυρο της τιμής. 
 

Ενότητα 4 Προσοχη 

4.1 Μπαταριά  
Η μπαταριά σας πρέπει να επαναφορτίζετε καταλληλά μετα από κάθε χρήση της ζυγαριάς σας χωρίς να είναι 
συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Σε φυσιολογικές συνθήκες φορτίστε για 1,5 ώρα για κάθε χρήση 1 ώρας χωρίς 
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να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα. Αν δεν χρησιμοποιείτε η μπαταριά συχνά τότε φορτίστε την για τουλάχιστον 24 
ώρες. Ποτέ μην συνδέετε την μπαταριά σας ανάποδα στην πολικότητα. Βεβαιωθείτε για την σωστή σύνδεση της 
μπαταρίας σας με την ζυγαριά.  
ΠΡΟΣΟΧΗ. : Πριν ξεκινήσετε την φόρτιση της μπαταρίας σας παρακαλώ απενεργοποιήστε την ζυγαριά σας πρώτα. 
 
4.2 Υγρασία θερμοκρασία 
Προστατεύστε την ζυγαριά σας από την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Μην λειτουργείτε την ζυγαριά σας 
στην βροχή ή απευθείας στον ήλιο. 
 
4.3 Υγρασία  
Προστατεύστε την ζυγαριά σας από την παρουσία της υγρασίας. Μην την εγκαθιστάτε κοντά σε υγραντήρες. 
 
4.4 Μαγνητικά πεδία 
Μην εγκαθιστάτε την ζυγαριά σας κοντά σε μαγνητικά πεδία. Μπορεί να δημιουργήσουν βλάβη σε ευαίσθητα 
ηλεκτρονικά κυκλώματα.  
 
4.5 Επισκευή και συντήρηση.  
Μην προσπαθείτε να ανοίξετε την ζυγαριά σας μονός σας ή με την βοήθεια μη τεχνικού προσωπικού καταλληλά 
εκπαιδευμένου γη αυτήν την εργασία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για επείγουσες επισκευές.  
 
Ενότητα 5 Κοινά προβλήματα και λύσεις. 
Ο ακολούθως πίνακας αναφέρει τις πιο κοινές περιπτώσεις ‘’βλαβών΄΄ καθώς επίσης και πιθανές λύσεις. 

 

 

*Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις ορθογραφικού λάθους και λαθών αναγραφής τεχνικών 
χαρακτηριστικών. 

Πρόβλημα Οδηγία Πιθανή αίτια Θεραπεία 
Η ένδειξη για την 
παροχή ρεύματος δεν 
ανάβει. 

Η παροχή 
ρεύματος 
μπορεί να μην 
είναι 
συνδεδεμένη 

1. Η κυριά πρίζα παροχής 
ρεύματος δεν είναι 
συνδεδεμένη. 

2. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύματος είναι χαλασμένο. 

1. Εισάγετε το βύσμα του 
ρεύματος αν είναι φθαρμένο. 

2. Αλλάξτε το καλώδιο του 
ρεύματος. 

Η ζυγαριά μου δεν 
ενεργοποιείτε με τις 
μπαταρίες. 

Δεν υπάρχει 
παροχή 
ρεύματος από 
την μπαταριά. 

1. Η μπαταριά είναι φθαρμένη. 
2. Η σύνδεση της μπαταρίας δεν 

είναι σωστή. 

1. Αντικαταστήστε την μπαταριά 
με μια με τα σωστά 
χαρακτηριστικά. 

2. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις 
είναι σε καλή θέση.  

Η ένδειξη της 
υπέρτασης άναψε και 
ακούγετε ένας 
προειδοποιητικός 
ήχος και αυτόματα η 
ζυγαριά μου σβήνει. 

Υπέρταση Η μπαταριά είναι σε χρήση για 
πολύ καιρό 

1. Φορτίστε την μπαταριά 
2. Αλλάξτε την μπαταριά αν 

πλέον δεν φορτίζει 

Η ανάγνωση της 
μέτρησης βάρους 
είναι ασταθής 

Υπέρταση ή 
επηρεάζεται 
από την 
υγρασία 

Ανεπαρκής τάση ή ξελιγωμένη 
μπαταριά ή υπερβολική υγρασία 

Φορτίστε την μπαταριά για 
τουλάχιστον 10 ώρες. 
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