
1. Kirjeldus 
Kaasaskantav elektrooniline kaal on väga 

mugav ning taskusse mahtuv kompaktne, 

täpne, töökindel ning väga hea 

hinna/kvaliteedi suhtega tööriist. 

2. Sisselülitamine 
Hoidke kaalu vertikaalses asendis ning ärge 

riputage selle külge raskust.  

Vajutades sisselülitamisnupule näitab 

ekraan (88888) ja kõlab ka helisignaal. Kui 

ekraanile ilmub 0,00 või 0,000, on kaal 

kasutamiseks valmis. 

3. Kaalu nullimine 
Kaalu on võimalik nullida, näiteks kaalumisel kasutatava abivahendi (kott vms) massi 

mahaarvamiseks või kindluse mõttes enne kaalumist. Selleks tuleb vajutada 

nullimisnupule ning oodata kuni ekraanile ilmub näit 0,00 või 0,000. Kui nüüd 

ripudata näiteks koti sees olevad asjad kaalu külge, näitab see nende massi ilma 

pakendita. 

4. Kaalumine 
Kui ekraan näitab 0,00 või 0,000, riputage mõõdetav asi konksu külge ning ekraanile 

ilmub selle massi näitav näit. Kui asja kaal ületab kaalu lubatud maksimumi, tekib 

ekraanile kiri „Err“ ja kõlab helisignaal. 

Kui mõõdetav asi on kaalukonksu otsas stabiilselt, jääb kaalu näit püsima, ekraanile 

ilmub kiri „hold“ ning kõlab helisignaal. Uue kaalumise sooritamiseks peab vajutama 

uuesti sisselülitamisnupule. 

5. Ühikute valimine 
Ühiku valimisnupule näidatakse kaalu kas kilogrammides (kg), naeltes (lb) või untsides 

(oz). 1 kg = 2,2 lb = 35 oz. 

6. Väljalülitamine 
Ilma „hold“ ikoonita tuleb sisselülitamisnuppu all hoida. Kui „hold“ ikoon põleb, tuleb 

sellest kõigepealt sisselülitamisnupule vajutades väljuda, misjärel saab seadme välja 

lülitada. Samuti lülitab kaal end ise välja, kui sellega ei tehta 90 s jooksul midagi.  

7. Tähelepanu 
1. Sisselülitamisel või testimisel peab kaal olema vertikaalasendis. 

2. Näidu täpsuse huvites tuleb kaalu hoida ainult hoidmisrõngast või see selle 

kaudu üles riputada. Plastikkorpusest hoides ei pruugi näit täpne olla. 

3. Kasutamise ajal ei tohi kaalu raputada. 

4. Korpuse puhastamiseks tohib kasutada vett ja nõudepuhastusvahendit. Ärge 

kasutage bensiini või nitrolahustit, kuna see kahjustab plastikut. 

5. Kui ekraanile tekib patarei 

ikoon, on need tühjad ja tuleb 

välja vahetada. Kui kaalu ei 

kasutata pikemat aega, on 

soovitatav patareid 

eemaldada, vältimaks lekkeid 

või elektroonika kahjustusi. 

6. Kui kaal vajab parandamist, ei 

tohi seda ise lahti võtta. 

Vajadusel pöörduge müüja 

poole. 


