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Giriş

Kullanım

TARA PS 7600 dijital el ölçeği valizlerin, paketlerin, satın alınan ürünlerin ve
daha birçok şeyin tam ağırlığını ölçer. Ölçme cihazını doğru kullandığınızdan
emin olmak ve hizmet süresinin uzun olmasını sağlamak için öncelikle kullanım
kılavuzunu okuyunuz.

Bilgiler
• T am bir sonuç almak için kol yardımıyla ağırlığını ölçerken ölçme
cihazını sıkı tutunuz.
• Ölçme cihazını yüksek kuvvet veya basınç altında bulundurmayınız.
• Cihazı temizlerken kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız. Temizlik
için yumuşak bir temizlik bezinin kullanımı uygundur.

Resim

Garanti
BURG-WÄCHTER firmasının ProfiScale Kaliteli Ölçüm Tekniği‘ni almaya karar
verdiniz. BURG-WÄCHTER firması satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti
vermektedir. Usulüne uygun olmayan kullanımdan, aşırı yük bindirmeden veya
hatalı depolamadan kaynaklanan hasarlar ile normal aşınmalar ve değeri veya
fonksiyonu önemsiz ölçüde etkileyen kusurlar garanti kapsamının dışındadır.
Yetkili olmayan yerlerin yapacağı müdahaleler de garantinin sona ermesine neden
olur. Cihazın garantisinin devre dışı kalması durumunda cihazı lütfen ambalajı,
açıklamaları, pilleri ve satın alma belgeniz ile birlikte bayinize veriniz.

Teknik Veriler

EXTRA

2x

Ağırlığın ölçülmesi

Ağırlığın adım adım ölçülmesi

Sizi kutluyoruz,

Güç kaynağı
Ağırlık

Ölçüm biriminin seçilmesi
• g, kg, lb ve oz birimleri arasında seçim yapmak için BİRİM düğmesine basın.

• Ölçülecek nesneyi (örneğin valiz) kancaya asın.
• Ağırlık sabitlendiğinde sinyal sesi duyulur ve ölçüm sonucu gösterilir.

Ekran
TARE düğmesi
BİRİM düğmesi
AÇMA / KAPATMA düğmesi

Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Ölçüm aralığı
Kesinlik

Açma
• Ö
 lçme cihazını dik konumda tutun ve AÇMA / KAPATMA düğmesine basın.
• Ekranda önce ---- işareti görünür, 2 saniye sonra ekranda 0.00 değeri
görüntülenir ve bu da cihazın çalışmaya hazır olduğunu gösterir.
• Cihaz 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
• Ölçme cihazını el ile kapatmak istiyorsanız AÇMA / KAPATMA düğmesine basın.

0 °C ila 40 °C
-10 °C ila 60 °C
200 g ila 40 kg
10 kg‘a kadar ağırlık: +/-100 g
10 kg üzerinde ağırlık: %+/-1
2 adet 1,5 V AAA Mikro (ör. LR03)
180 g (Piller hariç)

• N
 esnenin ağırlığını dolaylı olarak (örneğin bir kabın içerisindeyken)
ölçmek istiyorsanız, nesneyi kap ile birlikte kancaya asınız.
• Ekranı 0.00 değerine ayarlamak için TARE düğmesine basınız.
• Daha sonra net ağırlığı belirlemek için ölçülecek nesneyi kabın
içerisine yerleştiriniz.
• Toplam ağırlık aşıldığında, ekranda „ERR“ ifadesi belirecektir. Bu durumda
cihazın zarar görmesini önlemek için nesneleri hemen kancadan alınız.

Pilin değiştirilmesi
Pil gücü azaldığında bu sembolün ışığı yanar.
Arka taraftaki pil bölmesini açınız ve pilleri değiştiriniz.

Cihazın bertaraf edilmesi
Sayın Müşterimiz,
lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi
düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli
materyallerden oluştuğunu düşününüz.
Elektronik ve elektrikli cihazlarla pillerin ev atıkları ile değil, ayrı
ve farklı olarak toplanmaları gerektiğine dikkatinizi çekmek
isteriz. Şehrinizdeki yetkili makama elektronik atıklarının nerede
toplandığını sorunuz.

AB Uyumluluk Beyanı ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen şu
adrese başvurunuz: info@burg.biz

Baskı ve dizgi hataları ve teknik değişiklik yapma haklarımız saklıdır.
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