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EXTRA
2x

Johdanto

Digitaalinen TARA PS 7600 -käsivaaka ilmoittaa tarkasti matkalaukkujen, 
pakettien, ostoskassien ja muiden esineiden painon. Varmistaaksesi  
vaa´an virheettömän toiminnan ja pitkän käyttöiän lue tämä käyttöohje 
ennen sen käyttöä.

Ohjeet

•  Punnitessasi pidä vaakaa tiukasti kädensijasta, vain niin saat tarkan 
tuloksen.

• Älä aseta vaakaa alttiiksi koville iskuille tai suurelle paineelle.
•  Älä käytä vaa´an puhdistamiseen kemiallisia puhdistusaineita. 

Puhdistukseen riittää pehmeä liina.

Kuva

 Näyttö
 Painike TARE
  Painike UNIT
  Painike ON / OFF

Takuu

Onnittelemme sinua,
päätettyäsi hankkia korkealaatuisen BURG-WÄCHTER ProfiScale-
mittauslaitteen. BURG-WÄCHTER antaa laitteelle 2 vuoden takuun 
ostopäivästä lukien. Takuu ei kata asiantuntemattomasta käytöstä, liiallisesta 
kuormituksesta tai virheellisestä säilytyksestä ja normaalista kulumisesta 
aiheutuneita vahinkoja eikä vikoja, jotka eivät olennaisesti vaikuta laitteen 
arvoon tai toimintaan. Valtuuttamattoman henkilön tekemät korjaukset 
aiheuttavat takuun raukeamisen. Takuuvaatimustapauksessa palauta 
täydellinen laite pakkaus, ohje ja paristo mukaan luettuna myyjälle yhdessä 
ostokuitin kanssa.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila 0 °C – 40 °C

Varastointilämpötila -10 °C – 60 °C
Mittauslaajuus 200 g – 40 kg
Tarkkuus paino alle 10 kg: +/- 100 g

paino yli 10 kg: +/- 1 %
Virransyöttö 2 kpl paristoja 1,5 AAA Micro  

(esim. LR03)
Paino 180 g (ilman paristoja)

Käyttö

Päälle kytkeminen

•  Pidä vaakaa pystysuorassa asennossa ja paina painiketta ON / OFF.
•  Näytössä näkyy ensin ----, 2 sekunnin kuluttua näyttöön tulee 0.00,  

jolloin laite on valmiina käyttöön.
• Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua.
• Jos haluat kytkeä vaa´an pois päältä käsin, paina painiketta ON / OFF.

Mittayksikön valinta

•  Paina painiketta UNIT ja valitse g, kg, lb tai oz.

Punnitseminen

• Ripusta punnittava esine (esim. matkalaukku) koukkuun.
•  Painon tasoittuessa kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee  

punnituksen tulos.

Vaiheittainen punnitseminen

•  Halutessasi punnita esineen epäsuorasti, esim. jossakin astiassa,  
ripusta ensin tämä astia koukkuun.

• Paina painiketta TARE, näyttö asettuu takaisin arvoon 0.00.
• Laita punnittava esine vasta nyt astiaan voidaksesi määrittää nettopainon.
•  Suurimman sallitun painon ylittyessä tulee näyttöön „ERR“. Poista esineet 

välittömästi koukusta estääksesi laitteen vahingoittumisen.

Paristojen vaihto

 Tämä symboli syttyy pariston tehon ollessa liian heikko.  
Avaa laitteen takaosassa oleva paristokotelo ja vaihda paristo.

Laitteen hävittäminen
Arvoisa asiakas, 
auta meitä vähentämään kierrättämättömän jätteen määrää. Aikoessasi 
hävittää tämän laitteen ota huomioon, että monet sen osat sisältävät 
arvokkaita materiaaleja, jotka on mahdollista käyttää uudelleen.

Huomautamme, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja 
paristoja ei saa hävittää talousjätteenä, vaan ne täytyy 
lajitella erikseen. Kysy asuinkuntasi asiasta vastaavalta 
virastolta, missä on lähin elektroniikkajätteen keräyspiste.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevien kysymysten 
tapauksessa ota yhteyttä osoitteeseen info@burg.biz

Oikeus paino- ja ladontavirheisiin sekä teknisiin muutoksiin pidätetään.


