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Úvod

Obsluha

Digitální ruční váha TARA PS 7600 perfektně stanoví hmotnost kufrů, balíků,
nákupů a dalších. Abyste zajistili správné používání váhy a její dlouhou životnost,
prostudujte si, prosím, nejprve tento návod k obsluze.

Pokyny
• V
 áhu držte při vážení pevně za držadlo, jen tak dosáhnete přesného výsledku.
• Váhu nevystavujte prudkým ranám nebo velkému tlaku.
• Pro čištění váhy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
K vyčištění postačí měkký hadřík.

Vyobrazení

• Objekt vážení (např, kufr) zavěste na hák.
• Jakmile je hmotnost konstantní, zazní signál a na displeji se zobrazí
výsledek měření.

Postupné vážení

Záruka
Gratulujeme vám,

rozhodli jste se pro kvalitní měřicí techniku ProfiScale společnosti BURG-WÄCHTER.
BURG-WÄCHTER přináší záruku na 2 roky od data nákupu. Záruka se nevztahuje
na škody způsobené v důsledku neodborného používání, nadměrného namáhání
nebo chybného skladování a běžného opotřebení a vad, které nijak zásadně
neovlivňují hodnotu nebo funkci přístroje. V případě zásahu neautorizované
osoby jakákoli záruka zaniká. Pokud nastane případ záruky, odevzdejte, prosím,
kompletní zařízení včetně obalu, popisu a baterií společně s dokladem o koupi
svému prodejci.

Technické údaje

Napájení
Hmotnost

EXTRA

2x

Volba měrné jednotky
• Stiskněte UNIT a vyberte mezi g, kg, lb a oz.

Vážení

Indikace
Tlačítko TARE
Tlačítko UNIT
Tlačítko ON/OFF

Provozní teplota
Skladovací teplota
Měřicí rozsah
Přesnost

Zapínání
• D
 ržte váhu v kolmé poloze a stiskněte ON / OFF.
• Displej nejprve zobrazí ----, po 2 sekundách se indikace přepne na 0.00
a přístroj je připraven k provozu.
• Přístroj se automaticky vypne po uplynutí 30 sekund.
• Pokud chcete váhu vypnout ručně, stiskněte ON / OFF.

0 °C až 40 °C
-10 °C až 60 °C
200 g až 40 kg
hmotnost do 10 kg: +/- 100 g
hmotnost nad 10 kg: +/- 1 %
2 ks baterie 1,5 AAA Micro (např. LR03)
180 g (bez baterií)

• P
 okud chcete zvážit objekt nepřímo, např. v nějaké nádobě, zavěste
nejprve na hák tuto nádobu.
• Stiskněte tlačítko TARE, indikace se nastaví zpět na 0.00.
• Teprve pak vložte měřený objekt do nádoby, abyste mohli určit hmotnost netto.
• V případě překročení max. hmotnosti se objeví indikace „ERR“. Neprodleně
odeberte předměty z háku, zabráníte tak poškození přístroje.

Výměna baterií
Tento symbol se rozsvítí, pokud je výkon baterie příliš nízký.
Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně a baterie vyměňte.

Likvidace zařízení
Vážený zákazníku,
pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud budete mít
v úmyslu toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že mnoho součástek
obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat.
Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení a
baterie se nesmí likvidovat jako komunální odpad, ale musí se
separovat zvlášť. Informujte se na příslušném pracovišti ve vaší
obci, kde najdete sběrné místo pro elektroodpad.

V případě dotazů týkajících se ES-prohlášení o shodě se, prosím,
obracejte na info@burg.biz

Tiskové chyby, chyby sazby a technické změny vyhrazeny
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