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TARA
200 g – 40 kg

g/kg
oz/lb

precision

+1%
+100 g
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Indledning

Betjening

Den digitale håndvægt TARA PS 7600, giver den præcise vægt på
kufferter, pakker, indkøb og meget mere. For at være sikker på at du
benytter vægten korrekt, og dermed bevarer dens levetid, bedes du
venligst først læse denne betjeningsvejledning.

Henvisning
• F or at opnå en korrekt vejning, skal du under vejningen holde
vægten i grebet.
• Udsæt ikke vægten for voldsomme stød, eller stort tryk.
• Benyt ikke kemiske rengøringsmidler for at rengøre vægten.
En blød klud er perfekt til rengøring.

Illustration

Vejning

Gradvis vejning

Garanti
Hjertelig tillykke,

Du har besluttet dig for at købe et ProfiScale Kvalitets-Måleapparat fra
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER yder en garanti på 2 år fra købsdatoen.
Denne garanti dækker ikke skader som opstår grundet upassende brug,
overbelastning eller forkert opbevaring af enheden, samt normalt slitage og
mangler, som vil forringe værdien og funktionen af enheden. Ved åbning af
ikke-autoriserede områder, vil enhver garanti bortfalde. Hvis det kommer til
et spørgsmål om garantidækning, bedes du venligst indlevere hele enheden,
inkl. indpakning, beskrivelse og batterier, samt kvittering til din forhandler.

Tekniske data

Strømforsyning
Vægt

Vælg måleenhed
• Tryk på ENHED, for at skifte mellem g, kg, lb og oz.

• Hæng måleobjektet (f.eks. kufferten) på krogen.
• Hvis vægten er konstant, vil der lyde et signal, og resultatet vises.

Display
TARE-knap
ENHED-knap
TIL / FRA-knap

Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Måleområde
Nøjagtighed

Tænd
• H
 old vægten lodret, og tryk på TIL / FRA.
• Displayet viser først ----, efter 2 sek. skifter visningen til 0.00,
og enheden er klar til brug.
• Enheden slukker automatisk efter 30 sek.
• Hvis du ønsker at slukke vægten manuelt, skal du trykke på TIL / FRA.

0 °C til 40 °C
-10 °C til 60 °C
200 g til 40 kg
Vægt op til 10 kg: +/-100 g
Vægt over 10 kg: +/-1 %
2 stk.1,5 V AAA Micro (f.eks. LR03)
180 g (ekskl. batterier)

• H
 vis du ønsker at veje måleobjektet indirekte, f.eks.
i en beholder, skal du først hænge denne på krogen.
• Tryk på TARE knappen, for at nulstille displayet til 0.00.
• Derefter placerer du måleobjektet i beholderen, for at få vist nettovægten.
• Hvis den samlede vægt bliver overskredet, vil displayet vise „ERR“.
Fjern øjeblikkeligt enheden fra krogen, for at undgå beskadigelser.

Udskiftning af batterier
Dette symbol lyser, når batteriet er opbrugt.
Åbn batterirummet på bagsiden, og udskift batterierne.

Bortskaffelse af enheden
Kære kunde,
hjælp venligst med at undgå affald. Hvis du på et tidspunkt ikke skal
benytte enheden mere, og ønsker at bortskaffe den, bedes du venligst
huske, at mange af delene i enheden består af værdifulde materialer,
somkan genbruges.
Vi vil gerne gøre dem opmærksom på, at elektrisk- og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med almindeligt
affald, men skal bortskaffes separat. Forhør dig eventuelt
hos din lokale myndigheder hvor du kan aflevere
elektronisk affald.

For eventuelle spørgsmål vedrørende vores
EU-overensstemmelseserklæring, bedes du
henvende dig på info@burg.biz

EXTRA
2x

Der tages forbehold for tryk- og sætningsfejl, samt tekniske ændringer.
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