
Dank u voor de aankogq yan. onze dig_itale weegschaal Envy (NV-2000). Bij
normale, zarg en de juiste behandeling, zal óeze schaai jàrenlang een
betrouwbare service.
Algemeen onderhoud en verzorging
1. Vermijd blootstelling aan extreme-hitte of kou. Ook voorkomen dat elke
vorm van vocht. Laat altijd uw weegschaal te wennen aan de normale
kamertem peratu ur voor gebru i k.
2. Houd uw schaal in een schone en droge omgeving. Stof, vuil, vocht,
trillingen, Nuchtstromen en de nabijheid van àndere àlettónische apfaratuur
kan een nadelige invloed op de nàuwkeurigheid en betrouwbaarheici van de
schaal hebben.
3. Behandel de schaal met zorg. Voorzichtig toe te passen alle items die
moeten worden gewogen op de bovenste 

-lade. 
Hdeweí deze schaal is

ontworpen heel duurzaarn te zijn, vermijd ruwe behandeiing, omdat dit kan
permane,nt de interne onderdelen beschadiqen. Vermijd altïjd schudden en
laten vallen. Dit is een precisie-instrument eà moet mei uiteràte zorg worOen
behandeld.
§peclficatie en functie
I C_apaciteit: 20009, nauwkeurigheid. 0.1g
2. Eenheden: g, oz, ozt, dwt, ct, gn
3. Belangrijkstë'functie:' CtUlbfflMCDE, TARA, pCs
4, Beeldscherm: LcD-scherm rnet achtergrondverliehting
5" Auto off: standaardinstelling is 180 sebonden als inàctiviteit; Auto off kan
worden ingesteld op 60/1 2Al1§0 seconden of hàndmail§ iritgeschaketd.
6. Vermogen: 2 AAA-batterijen
7, Cperatie Temp:, 10-30 " C
Operatie
1, Plaats de weegschaal cp een plat vlak en druk op de "CNICFF" toets om op
de schaal of de macht uit"
2. wacht tot het LCD-dispiay op nui, en druk op de "MoDE"-taets am de
weegeenheid kiezen
3, Plaats het te wegen op het piatform en wacht iot de aflezing stabiel is.
Tarra Functie
t . Zei ce schaal zcals hierboi;en beschreven.
2. Lel; de'tarra punt "op het pialform, Druk op cie toets "TARE" en wachttat !n
het d:spiay op nui.
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Druk op cie.toets "MODE" weer en de vereiste kaiibratie gewicht zal knipperen
?p.ïel dtpplay. Plaats het,gewenste gewicht op het middón van het piatïórr"n.

3". L*t t-CD display t*nnt "PA§§" en konn terug naar de normale weieEnncdus"
Kaíibratíe is nu compieet!
Telfur:ctie
'1. Plaats de weeEsehaai op een vlakke *ndergr*nd en zet hem aan.
2 Sa.rnpling" Sereid *en l":*ev**§h*id van net monster í25 , 5*,73 +f 1C0 stuks)
van het item dat u wilt te!ien. D* items op het piatforn-r, Drux vervolgens op effi
haud de "PC§" knop iat op het disolav "25"" "50", "75" cf "1c0". Druk *p de
"n/ÍODË"-kncp om decr Ce bcl,enstaande cijfers on-r ce nce',,eelheid van cJe
iterns diq. u gP het 

=!atfcrm 
geplaatst cvereenkomen Druk of; ce "PC§" kn*p

en. het dis*iay zai stuxken ;aten zien in ce lirker-bcvenircek. Sarnpl!ng i'§
vcítcoid.
3. ïeílen: Zet de schaai en cíLrK op de'PCS" knoo, De iten,s dle u rr.iílt telien
*p het platforrn en de cispiay zal ce noerreeiheicj van ceze items weer te
EevËn.g U hoeft ni*t naar de sampie osnieuw te Coen ais ;e ielt het zelfde punt.
zelfs a§s de weegsehaai wcrdt uitgeschake!d. iVilt u een ander item te teilen
moet u opnieuw de mcnsterner::ing,
ànst'elling voor automatische uitàchakeling
1. De standaard Auto-riit is gepragramrneerd om aí te sluiten ila 180
seconden van inacïiviteit.
2" Om de Auto-urit de tijd instelling te w!;zigen of deze functie uit te schai<elen,
als,volgt te werk:

(.L) Zet de schaaí rnet de toets "Cf.l/CFF"-toets +n waeht iot nn0.*n' wordt
weergeEeven.

,U Druk en houd de toets "TARE" 5 seconden ingedrukt tot "'180" wordt
weergegeven. Drul< op de "MCDF"-toets om door de keuzes vaR
"0160/120/18C" seconden. Zet de schaal, is Autc-oÍf instelling vctrtooid.,O Zet de schaal.
. ,,í,,- Als de--gebruiker kiest voor 0 seconden in de vorrge stap, betekent dit dat

de Auto-Off-functie is uitgeschakeld. Crn een langere leiensduLlr van rie
batterij te houden, schakeit de weegschaal uit door op *e "ON I OFF"-toets na
elk gebruik.
Waarscl'ruwËng
1. "LO": Low voítage. Vervang de batterijen.
2. "O-Ld": Overload. Gelieve te verwijderen snel om de schaal te bescherrnen.


