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Obsługa

cyfrowa ręczna waga bagażowa TARA PS 7600 precyzyjnie określa wagę walizek,
paczek, toreb z zakupami itp. W celu zapewnienia właściwego użytkowania wagi i
jej długiej żywotności, prosimy po zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki
• P
 odczas ważenia wagę należy mocno trzymać za rękojeść, jedynie w ten
sposób wynik ważenia będzie dokładny.
• Wagę należy chronić przed uderzeniami i działaniem wysokiego ciśnienia.
• W celu czyszczenia wagi nie należy używać chemicznych środków czystości.
Do czyszczenia wystarczy miękka ściereczka.

• W
 ażony przedmiot (np. walizkę) należy powiesić na haku.
• Po stabilizacji wagi usłyszysz sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu
pojawi się wynik pomiaru.

Wyświetlacz
Przycisk TARE
Przycisk UNIT
Przycisk włącznika ON / OFF

Ważenie netto

Gwarancja
Gratulujemy Państwu

decyzji zakupu wysokiej jakości urządzenia pomiarowego ProfiScale marki
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER oferuje gwarancję na okres 2 lat od daty
zakupu. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego
użytkowania, nadmiernego przeciążania lub błędnego składowania, ani
normalnego zużycia czy też wad, które w żaden sposób nie mają wpływu na
działanie i funkcję urządzenia. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie
osób nieuprawnionych wszelka gwarancja zanika. W przypadkach objętych
gwarancją należy przekazać kompletne urządzenie wraz z opakowaniem,
opisem i bateriami oraz dowodem zakupu do punktu sprzedaży.

EXTRA

• J eśli chcesz zważyć zawartość jakiegokolwiek naczynia,
opakowania czy pojemnika, zawieś najpierw na haku dany pojemnik.
• Naciśnięcie przycisku TARE spowoduje wyzerowanie wagi –
wskazanie powróci do wartości 0.00.
• Następnie włóż ważony obiekt do pojemnika, w celu określenia
jego wagi netto.
• W przypadku przekroczenia masy maks. na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„ERR“. Należy niezwłocznie zdjąć przedmiot z haka w celu uniknięcia
uszkodzenia urządzenia.

Wymiana baterii
Taki symbol pojawi się na wyświetlaczu w momencie spadku napięcia baterii.
Otwórz osłonę baterii na tylnej stronie wagi i wymień baterie.

Dane techniczne

Zasilanie
Masa urządzenia

Wybór jednostek wagi
• Naciśnij UNIT a następnie wybierz pomiędzy g, kg, lb a oz.

Ważenie przedmiotów

Opisy rysunku

Temperatura eksploatacyjna
Temperatura składowynia
Zakres pomiaru
Dokładność

Włączanie
• T rzymając wagę w położeniu poziomym naciśnij przycisk ON / OFF.
• Na wyświetlaczu pojawi się najpierw ----, po 2 sekundach włączą się cyfry
0.00. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użytku.
• Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie 30 sekund.
• Jeśli chcesz wyłączyć wagę ręcznie, naciśnij przycisk ON / OFF.

0 °C do 40 °C
-10 °C do 60 °C
200 g do 40 kg
masa do 10 kg: +/- 100 g
masa ponad 10 kg: +/- 1 %
2 baterie 1,5 AAA Micro (např. LR03)
180 g (bez baterii)

Likwidacja urządzenia
Szanowny kliencie,
prosimy o Twoją pomoc w ograniczaniu ilości niewykorzystanych odpadów. Jeśli
poweźmiesz zamiar zlikwidowania niniejszego urządzenia, miej na pamięci, iż
wiele jego części zawiera cenne surowce, które można poddać recyklingowi.
Przypominamy, że urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz
baterii nie wolno likwidować jako odpadu komunalnego, muszą
one podlegać segregacji. W odpowiednim urzędzie w Twoim
mieście/gminie otrzymasz informację o miejscu zbiórki
odpadów elektrycznych i elektronicznych.

2x
W przypadku pytań dotyczących deklaracji zgodności WE,
prosimy o kontakt na info@burg.biz

Błędy druku i opracowania oraz zmiany techniczne zastrzeżone.
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