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Увод

Употреба

Електронният ръчен кантар TARA PS 7600 перфектно определя теглото на
куфари, пакети и други багажи. За да осигурите правилното използване на
кантара и дългия му живот, най-напред прочетете това упътване за употреба.

Указания
• П
 ри теглене дръжте кантара здраво за дръжката, само така ще получите
точен резултат.
• Не подлагайте кантара на резки удари или на голямо налягане.
• При почистване на кантара не използвайте химически почистващи
средства. За почистването му е достатъчна мека кърпа.

• З акачете на куката предмета за теглене (напр. куфар).
• Когато теглото се установи, ще чуете сигнал и на дисплея ще се появи
резултатът от претеглянето.

Индикатор
Бутон TARE
Бутон UNIT
Бутон ON / OFF

Постепенно претегляне

Гаранция
Поздравяваме Ви,

избрахте качественото устройство за измерване ProfiScale на фирма
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER предоставя 2 години гаранция считано
от датата на закупуване. Гаранцията не се отнася до повреди причинени
в следствие на неправилно използване, прекомерно натоварване или
погрешно складиране, както и до обикновено износване и повреди, които
не влияят особено на стойността или функционалността на уреда. В случай
на намеса на неоторизирано лице, гаранцията се анулира. При гаранционен
случай, отнесете моля целия уред включително неговата опаковка, описание
и батерии заедно с документа за закупуване, на своя търговец.

Технически данни

Захранване
Тегло

EXTRA

2x

Избор на мерна единица
• Натиснете бутона UNIT и изберете между g, kg, lb и oz.

Претегляне

Означения

Работна температура
Температура на съхраняване
Диапазон на измерване
Максимално отклонение

Включване
• Д
 ръжте кантара във вертикално положение и натиснете бутона ON / OFF.
• На дисплея най-напред ще се появи ----, след 2 секунди индикаторът ще
покаже 0.00 и уредът ще бъде готов за употреба.
• Уредът ще се изключи автоматично след 30 секунди.
• ако искате да изключите кантара ръчно, натиснете бутона ON / OFF.

0 °C до 40 °C
-10 °C до 60 °C
200 г до 40 кг
тегло до 10 кг: +/- 100 г
тегло над 10 кг: +/- 1 %
2 бр. батерии 1,5 AAA Микро (напр.
LR03)
180 г (без батерии)

• А
 ко искате да претеглите предмет непряко, т.е. поставен в някакъв съд,
закачете на куката най-напред този съд.
• Натиснете бутона TARE, индикаторът ще се настрои обратно на 0.00.
• Едва след това поставете тегления предмет в съда, за да определите
нетно тегло.
• В случай на превишаване на максималното допустимо тегло, се появява
индикация „ERR“. Веднага свалете предмета от куката, така ще предотвратите
повреждане на уреда.

Замяна на батерии
Този символ се появява когато мощността на батериите е твърде ниска.
Отворете отделението за батерии на задната страна и сменете батериите.

Изхвърляне на уреда
Уважаеми клиенте,
помогнете моля за намаляване на количеството неизползвани отпадъци.
Ако искате да изхвърлите този уред, мислете моля за това, че той съдържа
части от ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.
Моля, имайте предвид, че електрическо и електронно
оборудване и батерии не трябва да се изхвърлят като битови
отпадъци, а трябва да се отделят. Информирайте се в
съответния отдел от вашите местни власти, къде можете да
намерите пункт за събиране на електронни отпадъци.

За въпроси, свързани с ЕО Декларацията за съответствие,
моля свържете се с info@burg.biz

Печатни грешки, грешно подвързване и технически промени се допускат
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