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Inledning

Användarinstruktioner

Den digitala handvågen TARA PS 7600 ger exakt vikt för resväskor, paket, inköp och
mer. Läs denna bruksanvisning först för att förstå hur vågen används och så att
vågen håller länge.

Instruktioner
• F ör att erhålla korrekt vikt, håll vågen stadigt i handtaget.
• Vågen får inte utsättas för stötar eller kraftigt tryck.
• Använd inte kemiska rengöringsmedel för rengöring av vågen.
En mjuk rengöringstrasa räcker.

Illustrationer

• H
 äng upp föremålet (t.ex. resväska) på kroken.
• Så snart vikten är konstant, ljuder en signal och displayen visar vikten.

Stegvis vägning

Garanti
Gratulerar

Du har köpt ProfiScale kvalitetsmätteknik från BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER
ger 2 års garanti från inköpsdatumet. Garantin täcker inte skador orsakade av
felaktig användning, överbelastning eller felaktig förvaring, samt vanligt slitage
och defekter som inte påverkar vågens funktion. Vid obehörigt ingrepp upphör
garantin. Vid garantiärende lämnas hela vågen inklusive förpackning, manual och
batteri in tillsammans med inköpsbeviset till återförsäljaren.

EXTRA

• O
 m du vill väga ett föremål indirekt, t.ex. i en behållare, häng först upp
behållaren på kroken.
• Tryck på knappen TARE för att ställa tillbaka displayen till 0.00.
• Lägg efteråt i föremålet du vill väga i behållaren för att erhålla nettovikten.
• Vid överskridning av maximal vikt visas ”ERR”. Ta genast bort föremålet från
kroken så att vågen inte skadas.

Byte av batteri
Denna symbol tänds om batteriet är för svagt. Öppna batterifacket
på baksidan och byt batterier.

Tekniska parametrar

Laddning
Vikt

Val av mätenhet
• Tryck på knappen UNIT och välj mellan g, kg, Ib och oz.

Vägning

Display
Knappen TARE
Knappen UNIT
Knappen ON / OFF

Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
Viktområde
Exakthet

Påslagning
• Håll vågen upprätt och tryck på knappen ON / OFF.
• Displayen visar först ----, efter 2 sekunder visas 0.00 och
vågen är redo för användning.
• Vågen stänger automatiskt av sig efter 30 sekunder.
• Om du vill stänga av vågen manuellt, tryck på knappen ON / OFF.

0 °C till 40 °C
-10 °C till 60 °C
200 g till 40 kg
vikt upp till 10 kg: +/- 100 g
vikt över 10 kg: +/- 1 %
2 st batterier 1,5 AAA Micro (t.ex. LR03)
180 g (utan batterier)

Kassering av utrustningen
Kära kund
Hjälp oss att minska mängden oanvänt avfall. Om du planerar att kassera denna
utrustning, beakta att ett stort antal delar i utrustningen innehåller värdefulla
material som kan återvinnas.
Observera att elektriska apparater och batterier inte får kasseras
som hushållsavfall utan måste avyttras separat. Ta reda på var
återvinningsstationer för elektronik finns där du bor.

Vid frågor beträffande EG-försäkran om överensstämmelse,
vänligen skriv till info@burg.biz

2x

Med reservation för fel och ändringar.
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