TARA PS 7600

TARA
200 g – 40 kg

g/kg
oz/lb

precision

+1%
+100 g
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Gemany

Introducere

Deservirea

Cântarul digital de mână TARA PS 7600 stabilește perfect greutatea valizelor,
coletelor cumpărăturilor etc. Pentru a asigura utilizarea corectă a cântarului
și viabilitatea îndelungată a acestuia, vă rog să citiți mai întâi aceste instrucțiuni
de utilizare.

Indicații
• În timpul cântăririi țineți bine cântarul de mâner, numai astfel obțineți
rezultatul exact.
• Nu expuneți cântarul la izbituri violente ori presiune excesivă.
• Pentru curățarea cântarului nu folosiți detergenți chimici. Pentru
curățare ajunge cârpă fină.

Ilustrații

Garanție
ați optat pentru o tehnică de măsurare de calitate ProfiScale a societății
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER oferă garanție de 2 ani de la data cumpărării.
Garanția nu se referă la pagubele provocate ca urmare a utilizării incorecte,
suprasolicitării sau depozitării necorespunzătoare și uzurii curente, precum și
defectele care nu influențează substanțial valoarea ori funcția aparatului. În cazul
intervenției persoanei neautorizate orice garanție se anulează. În cazul recurgerii
la garanție vă rog să predați aparatul complet, inclusiv ambalajul, descrierea și
bateriile împreună cu dovada de cumpărare către furnizorul dumneavoastră.

Date tehnice

Greutatea

EXTRA

2x

Cântărirea

Cântărirea succesivă

Vă felicităm,

Alimentarea

Selecția unității de măsură
• Apăsați UNIT și optați între g, kg, lb și oz.

• O
 biectul de cântărit (de ex. valiză) îl atârnați pe cârlig.
• După stabilizarea greutății se va auzi semnalul, iar pe ecran se
afișează rezultatul cântăririi.

Indicații
Butonul TARE
Butonul UNIT
Butonul ON / OFF

Temperatura de funcționare
Temperatura de depozitare
Gama de măsurare
Precizia

Porinirea
• Țineți cântarul în poziție verticală și apăsați ON / OFF.
• Ecranul va afișa mai întâi ----, peste 2 secunde apare indicația 0.00
și aparatul este pregătit pentru utilizare.
• Aparatul oprește automat peste 30 de secunde.
• Dacă doriți să opriți manual cântarul, apăsați ON / OFF.

• D
 acă doriți să cântăriți un obiect indirect, de ex. într-un container,
atârnați pe cârlig mai întâi acest container.
• Apăsați butonul TARE, indicația revine la 0.00.
• Numai apoi introduceți obiectul de măsurat în container,
pentru a putea stabili greutatea netă.
• În cazul depășirii greutății max. apare indicația „ERR“.
Înlăturați imediat obiectele de pe cârlig, evitați astfel deteriorarea aparatului.

Înlocuirea bateriilor
Acest simbol se aprinde dacă puterea bateriilor este prea slabă. Deschideți
locașul bateriilor pe partea din spate și înlocuiți bateriile.

Lichidarea dispozitivului
0 °C la 40 °C
-10 °C la 60 °C
200 g la 40 kg
greutatea până la 10 kg: +/- 100 g
greutatea peste 10 kg: +/- 1 %
2 buc baterii 1,5 AAA Micro
(de ex. LR03)
180 g (fără baterii)

Stimate client,
contribuiți vă rog la reducerea cantității de deșeuri nevalorificate. Dacă veți
intenționa să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere că multe componente
conțin materiale valoroase, care po fi reciclate.
Vă atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea
dispozitivelor electrice și electronice ca deșeuri menajere,
acestea trebuie sortate. Informați-vă la punctul de lucru
corespunzător din localitatea dumneavoastră, unde veți găsi
baza de colectare pentru deșeuri electrice.

În caz de nelămuriri privind ES-declarație de conformitate, vă rog
să vă adresați la info@burg.biz

Greșeli de tipar și modificări tehnice rezervate.
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