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Before use, Please read the followings:

BAK  70

AUTO SHUT OFF
Auto shut-off occurs if display shows ‘0’ 
or shows the same weight reading for   
2 minutes.

MANUAL SHUT OFF
To maximize battery life, always press 
ON/OFF again to turn off the scale after 
using.

WARNING INDICATORS
1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid 
damage.
Max. weight capacity is indicated on 
the scale.
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ZERO
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 : Alarm
kg: Kilograms
TARE: Tare Weight
 g: Grams
           : Negative Value
lb: Pounds
zero: Zero Weight
oz: Ounces

00:00: Alarm Timer
°C / °F : Temperature

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or 
use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, 
vinegar and strongly flavoured/coloured foods. (Avoid contact with acids citrus 
juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet. 

BATTERY
1 x 9V  (Included)

TO REPLACE BATTERY
Remove battery compartment cover and at-
tach new battery onto the 9-volt battery 
snaps. Please take note to the polarity.

TO OPERATE SCALE  
1. Please put the scale on a hard and flat sur-

CLEANING AND CARE
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2. Place bowl (if used) on the scale before 
turning on the unit.
3. Press and release ON/OFF button to 
turn on the unit.
4. Wait until LCD shows all information.

TO CONVERT WEIGHT UNITS
If the scale is with both measuring system 
of Metric (kilograms, grams) and Imperial 
(pounds, ounces), you can press UNIT to 
convert between two systems during the 
course of weighing.

Condition 1: “ZERO” function 
When total sum of all loads on scale ≤ 4% 
of scale’s max. weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2kg; 200g when 
capacity is 5kg)
LCD will show “----“ or ‘0g’ each time Z/T 
is pressed. “----“ means not stable, please 
wait for a moment. “0g” and meanwhile 
an icon ‘ZERO’ on lower left corner of LCD 
mean ‘ZERO’ function is active.
Max. weight capacity remains unchanged.
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‘ZERO’ or ‘TARE’ FUNCTION
To weigh different loads consecutively without removing loads from the 
scale. Put first load on the scale, get weight reading. Press Z/T button to 
reset the LCD reading to ‘0’ before adding next load. You can repeat this 
operation.
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TO SET ALARM TIMER

1. Press T-SET to confirm and go to next digit.
2. After setting time span, press T-SET to start counting down (Items may 
still be weighed on the scale while the timer is operating).
3. When the timer reaches “00:00”, the alarm sounds and the alarm icon(     ) 
blinks. Press any key to turn off the alarm. Otherwise, the alarm will sound 
for approximately 1½ minutes, and then automatically turn off.
4. To cancel the timer during count down, press the  “T-SET” button. The 
alarm icon (       ) disappears and the timer digits return to zero.
5. Max. time span: 99:59.

1. Current temperature is shown at the higher right corner of LCD.
2. Temperature range: 0~+40°C
3. Division: 0.5°C

Condition 2: “TARE” function
When total sum of all loads on scale > 4% 
of scale’s max. weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2kg; 200g when 
capacity is 5kg)
LCD will show “----“ or ‘0g’ each time Z/T 
is pressed. “----“ means not stable, please 
wait for a moment. “0g” and meanwhile 
an icon  ‘TARE’ on upper left corner of LCD 
mean ‘TARE’ function is active.
Max. weight capacity is reduced by total 
weight of all loads.

TEMPERATURE SENSOR

ºC
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ZERO

Z/T

Press ON/OFF Press       to set time span

Press T-SET
ºC ºC ºC
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حس گر دما

روش تنظیم زمان سنج هشدار

80 گ��رم یا اگر ظرفیّت ترازو 5 کیلوگرم اس��ت،4 
درصد آن برابر200 گرم است.(

 LCD ،فش��ار داده می شود Z/T هر مرتبه که دکمه ی
عالمت "���" یا" 0g" را نش��ان می دهد و به معنای 
ثابت نبودن عملکرد دس��تگاه اس��ت. در این موقع 
 "ZERO" 0"وg"  لطفًا یك دقیقه صبر کنی��د. ضمنًا
در گوش��ه باالی سمت چپ LCD نشان دهنده ی آن 
است که عملکرد "محاسبه وزن بار"  فّعال است. 

در ای��ن وضعیّت مق��دار وزن تم��ام بارهای روی 
ترازو از بیشترین ظرفیّت وزن دستگاه، کم می شود. 

1. برای تایید، دکمه یT-SET  را فشار دهید و به قسمت اعداد بعدی بروید.
2. بع��د از تنظی��م مّدت زم��ان، برای آغازش��مارش معکوس دکمه ی T-SET را فش��ار 
دهید)زمانی که زمان سنج در حال کارکردن است، می توانید اقالم روی ترازو را وزن کنید.

3. هنگامی که زمان س��نج به 00:00  برس��د. صدای زنگ به صدا در می آید و عالمت 
زن��گ  )     (روی صفحه چش��مك می زند. برای خام��وش کردن زنگ )     (می توانید 
از هر دکمه ی روی ترازو اس��تفاده کنید. در غیر این صورت زنگ به مّدت 1/5 دقیقه به 

صدا درآمده سپس به طور خودکار خاموش می شود.
4. برای لغوعمل کرد زمان سنج در هنگام شمارش معکوس دکمه یT-SET را فشاردهید.

عالمت زنگ از روی صفحه ترازو محو ش��ده و ش��ماره های زمان س��نج تبدیل به صفر 
می شوند.

5. حّداکثر مّدت زمان سنج 99:59 است.

1. دمای فعلی محیط درقسمت باالی سمت راست صفحه ی LCD به نمایش در می آید.
2. محدوده ی دما بین 40- 0 درجه سانتی گراد

3. اختالف: نیم درجه سانتی گراد

ºC

ºC

ZERO

Z/T

Press ON/OFF Press       to set time span

Press T-SET
ºC ºC ºC
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3. دکمه ی ON/OFF را فشار داده و آن را رها کنید تا 
دستگاه روشن شود.

 LCD 4. کمی صبر کنید تا همه اّطالعات روی صفحه
نمایش داده شود.

عملکرد »صفرنمودن« و »محاسبه وزن بار« 
این عملکرد براي اندازه گیري وزن بارهای مختلف 
بصورت متوالي و بدون برداشتن آنها از روی ترازو 
استفاده مي ش��ود. اولین بارمورد نظر را روي ترازو 
قرار دهی��د، وزن آن را بخوانید.  پیش از قرار دادن 
بار بعدي، دکمه ي Z/T را فشار دهید تا LCD مجدداً 
روي ع��دد » 0« تنظیم گردد. مي توانید این عملیات 

را تکرار کنید.

روش تبدیل واحدهای وزن
اگ��ر ترازوی ش��ما دارای ه��ر دو مقی��اس »گرم- 
کیلوگ��رم« و »اون��س- پوند« اس��ت، ب��رای تبدیل 
واحده��ای وزن، می توانید در هن��گام کار، دکمه ی

UNIT  را فشار دهید.

وضعیّت اّول: »عملکرد صفر نمودن«
زمانی که مجموع وزن تمام بارهای روی ترازو کمتر 
ی��ا برابر4 درصد حّداکثر وزن ظرفّیت ترازو ش��ود. 
)زمانی که بیش��ترین مقدار ظرفیت ترازو 2 کیلوگرم 
اس��ت، 4 درص��د آن برابر 80 گرم ی��ا اگر ظرفیّت 
ترازو 5 کیلوگرم اس��ت،4 درصد آن برابر 200 گرم 

است.(
 LCD ،فش��ار داده می شود Z/T هر مرتبه که دکمه ی

 .g عالمت ��� یا
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وضعیّت دّوم: محاسبه وزن بار
زمانی که مجموع وزن تمام بارهای روی ترازو بیش��تر از 4 درصد حّداکثر وزن ظرفّیت 
ترازو شود. ) زمانی که بیشترین مقدار ظرفیت  ترازو 2 کیلوگرم است، 4 درصد آن برابر 
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1. ترازو را با پارچه ای که اندکی مرطوب شده، تمیز نمائید. ترازو را در آب فرو نبرده 
و از مّواد شیمیائی/ ساینده استفاده نکنید.

2. تمام قطعات پالس��تیکی باید بالفاصله پ��س از تماس پیدا کردن با مواّد چرب، مواّد 
طعم دهنده، سرکه و مواّدغذائی که بسیار رنگی یا طعم دار هستند، تمیز گردند)از تماس 

پیداکردن آب مرّکبات با دستگاه جلوگیری کنید(.
3. همواره دستگاه را روی سطحی محکم و صاف استفاده نمائید. دستگاه را روی فرش 

قرار ندهید.

باتری
یك عدد باتري 9 ولت همراه با ترازو موجود 

است.

تعویض باتری
پوشش محل قراردادن باتري را برداشته و یك 
بات��ري 9 ولتي جدید در مح��ل آن قراردهید. 

لطفا به محل قطبها توّجه کنید.

روش کار با دستگاه
1. لطف��ًا دس��تگاه را روی س��طحی محکم و 

صاف قرار دهید.
2. قبل از روش��ن کردن دستگاه، ظرف را )در 

صورت استفاده( روی ترازو قرار دهید.

      :هشدار
Kg: کیلوگرم

TARE: وزن خالص
g: گرم

___: مقدار منفی 
ZERO: مقدار وزن صفر است

00:00: زمان سنج هشدار
Lb: پوند

Oz: اونس
ºC / ºF: دما بر حسب درجه ی سانتی گراد/فارنهایت

تمیزکاری و مراقبت

ZERO

ºC
ºF
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BAK 70

پیش از استفاده  بکار بردن دستگاه، لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید.         

"خاموش شدن به طور خودکار"
اگر صفحه ی نمایش، عالمت “0” یا همان وزن را 

به مدت 2 دقیقه نشان دهد،
عملکرد "خاموش ش��دن به طورخودکار" صورت 

می گیرد.

"خاموش شدن به طور دستی"
ب��رای افزایش ط��ول عمر باتری، همیش��ه بعد از 

استفاده دکمه ی ON/OFF را دوباره فشار دهید.

نشان گرهای هشداردهنده 
1. باتری را تعویض کنید.

2. بار اضافی روی ترازو قرار دارد.
بیشترین میزان قابل اندازه گیری، روی ترازو نشان

داده شده است. 
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