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TARA
200 g – 40 kg

g/kg
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precision

+1%
+100 g
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Εισαγωγή

Χειρισμός

Η ηλεκτρονική ζυγαριά αποσκευών χειρός TARA PS 7600 είναι ιδανική επιλογή για
τη μέτρηση του βάρους αποσκευών, δεμάτων και άλλων αντικειμένων. Προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, για
να εξασφαλιστεί η σωστή και μακροχρόνια λειτουργία της ζυγαριάς.

Σημαντικές υποδείξεις
• Γ ια να έχετε ακριβές αποτέλεσμα, κρατήστε σταθερά τη λαβή της
ζυγαριάς κατά τη ζύγιση.
• Αποφύγετε την έκθεση της ζυγαριάς σε απότομα χτυπήματα ή μεγάλη πίεση.
• Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για την ζυγαριά. Για να την καθαρίσετε,
χρησιμοποιείστε ένα μαλακό ύφασμα.

Εικόνα

Εγγύηση
Επιλέξατε υψηλής ποιότητας συσκευή μέτρησης ProfiScale της BURG-WÄCHTER.
Η BURG-WÄCHTER παρέχει εγγύηση για 2 χρόνια από την ημέρα αγοράς
του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις βλάβες από εσφαλμένη χρήση,
υπερκαταπόνηση ή εσφαλμένη αποθήκευση, καθώς και κανονική φθορά και
ελαττώματα, τα οποία δεν επηρεάζουν σημαντικά την τιμή και τη λειτουργία της
συσκευής. Σε περίπτωση επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παύει
να ισχύει οποιαδήποτε εγγύηση. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, υποχρεούστε
να παραδώσετε ολόκληρη τη συσκευή με τη συσκευασία της, την περιγραφή και
τις μπαταρίες, καθώς και με την απόδειξη αγοράς στον έμπορό σας.

Τεχνικά στοιχεία

EXTRA

Ζύγιση

Απόβαρο

Συγχαρητήρια,

Εύρος μέτρησης
Ακρίβεια μέτρησης

Επιλογή μονάδων μέτρησης
• Πατήστε το UNIT και επιλέξτε ανάμεσα σε μονάδες g, kg, lb ή oz.

• Τοποθετήστε το επιθυμητό αντικείμενο (π.χ. βαλίτσα) σε άγκιστρο της ζυγαριάς.
• Μόλις μετρηθεί το βάρος και είναι σταθερό, ακούγεται ηχητική σήμανση και
στην οθόνη εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Ενδείξεις
Πλήκτρο TARE
Πλήκτρο UNIT
Πλήκτρο ON / OFF

Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Εύρος μέτρησης
Ακρίβεια μέτρησης

Θέση σε λειτουργία
• Κ ρατήστε τη ζυγαριά σε κάθετη θέση και πατήστε το πλήκτρο ON / OFF.
• Στην οθόνη εμφανίζεται πρώτα το ----, μετά από 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η
ένδειξη 0.00, και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
• Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Για
χειροκίνητη απενεργοποίηση της ζυγαριάς πατήστε το πλήκτρο ON / OFF.

• Α
 ν θέλετε να ζυγίσετε το αντικείμενο π.χ. σε ένα δοχείο, τοποθετήστε στο
άγκιστρο πρώτα αυτό το δοχείο.
• Πατήστε το πλήκτρο TARE, η ένδειξη μηδενίζεται στο 0.00.
• Στη συνέχεια τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε σε
αυτό το δοχείο, για να μάθετε το καθαρό βάρος.
• Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους εμφανίζεται η
ένδειξη «ERR». Αφαιρέστε αμέσως το αντικείμενο από το άγκιστρο για να μην
προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Αλλαγή μπαταρίας
Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή. Ανοίξτε τη
θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής και αντικαταστήστε την.

Διάθεση της συσκευής
0 °C έως 40 °C
-10 °C έως 60 °C
200 g έως 40 kg
Βάρος έως 10 kg: +/- 100 g
Βάρος άνω των 10 kg: +/- 1 %
2 μπαταρίες 1,5 AAA Micro (π.χ. LR03)
180 g (χωρίς μπαταρίες)

Αγαπητέ πελάτη,
παρακαλώ βοηθήστε στη μείωση του όγκου των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
Εάν κάποια χρονική στιγμή προτίθεστε να διαθέσετε τη συσκευή, σκεφτείτε
παρακαλώ ότι πολλά εξαρτήματα της συσκευής αποτελούνται από πολύτιμα υλικά,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, καθώς και μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με
τα οικιακά απορρίμματα, αλλά συλλέγονται ξεχωριστά. Για τα
δημόσια σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών ενημερωθείτε
από την αρμόδια δημοτική αρχή.

2x
Για ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στην info@burg.biz

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών

ProfiScale TARA PS 7600
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