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Bevezetés

A TARA PS 7600 digitális kézi mérleg tökéletesen megállapítja a bőröndök, 
csomagok, bevásárlások és egyebek súlyát. A mérleg helyes használatának és 
hosszú élettartamának biztosításához, kérjük, először tanulmányozza át egy a 
használati útmutatót.

Utasítások

•  A mérleget mindig szilárdan fogja a fülénél fogva, egyedül így  
érhet el pontos eredményt.

•  Óvja a mérleget az éles ütésektől és nagy nyomástól.
•  A mérleg tisztításához ne használjon vegyi tisztítószereket.  

A tisztításhoz elég egy puha ruha is.

Kezelőelemek

 Kijelző
  TARA (tára) gomb
  UNIT (mértékegység) gomb
  ON / OFF (be/ki) gomb

Jótállás

Gratulálunk!
Ön a BURG-WÄCHTER cég ProfiScale mérlegének megvásárlása mellett döntött. 
A BURG-WÄCHTER a termékre a vásárlás pillanatától számított 2 év garanciát 
nyújt. A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen használat, túlterhelés vagy hibás 
tárolás okozta károkra, sem a standard kopásra és a készülék értékét és működését 
jelentősebb mértékben nem  befolyásoló hibákra. Illetéktelen személy általi 
beavatkozás esetén mindennemű jótállás érvényét veszíti. Jótállás érvényesítése 
esetén, kérjük, a terméket a csomagolással, használati útmutatóval és elemmel, 
valamint a megvásárlását igazoló dokumentummal együtt adja le a vásárlás 
helyén.

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 0 °C-tól 40 °C-ig

Tárolási hőmérséklet -10 °C-tól 60 °C-ig
Mérési tartomány 200 g-tól 40 kg-ig
Pontosságát 10 kg-ig: +/-100 g                                                         

10 kg fölött : +/-1 %
Táp 2 db 1,5 V AAA Micro elem (pl.. LR03)
Súly 180 g (elem nélkül)

Kezelés

Bekapcsolás

•  Tartsa a mérleget függőleges helyzetben, majd nyomja meg az  
ON / OFF gombot.

•  Először bekapcsol a kijelző ---, 2 másodperc elteltével a kijelző 0.00-ra  
vált és a készülék üzemkész.

• A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.
•  Ha szeretné a készüléket manuálisan kikapcsolni, nyomja meg az  

ON / OFF gombot.

A mértékegység kiválasztása

• Nyomja meg az UNIT gombot, és válasszon a g, kg, lb és oz között.

Mérés

•  Akassza fel a kampóra a megmérni kívánt tárgyat (például bőröndöt).
• Amint a súly állandósul, hangjelzés hallható, és megjelenik a mérés eredménye.

Mérés tárával

•  Ha valaminek a súlyát közvetve, azaz például edényben kívánja megmérni, a 
mérlegre először ezt az edényt akassza fel.

•  Nyomja meg a TARE gombot, és a kijelzőn ismét a 0.00 érték látható.
•  Csak ezt követően helyezze be a mérni kívánt tárgyat az edénybe a nettó tömeg 

megállapításához.
•  Ha a súly meghaladja a maximálisan megengedett értéket, a kijelzőn az „ERR“ 

felirat látható. A készülék megsérülésének megelőzése érdekében azonnal 
akassza le a tárgyakat a mérlegről.

Elemcsere

 A szimbólum akkor világít, ha az elem lemerülőfélen van. Nyissa ki a hátoldalon 
található elemházat, és cserélje ki az elemeket.

A termék megsemmisítése
Tisztelt Vásárló! 
Kérjük, segítsen csökkenteni az újra nem hasznosítható hulladék mennyiségét. 
Ha meg kívánja semmisíteni a terméket, kérjük, ne feledje, hogy számos alkatrész 
újrahasznosítható értékes anyagokat tartalmaz.

Felhívjuk a figyelmét arra a tényre, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések, valamint akkumulátorok nem 
semmisíthetők meg standard háztartási hulladékként, hanem 
szelektálni kell őket. Kérjük, hogy az elektromos hulladékok 
gyűjtőtelepével kapcsolatosan a helyi önkormányzattól kérjen 
tájékoztatást.

Az EK Megfelelőségi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit az info@
burg.biz címen teheti fel.

A sajtóhibák, nyomtatási hibák és műszaki változtatások joga fenntartva.


