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Innledning

Digital håndvekt TARA PS 7600 er perfekt til å fastslå vekten på kofferter, 
pakker, innkjøp m.m. For å sikre dens riktige anvendelse og lang holdbarhet, 
les vennligst først gjennom denne bruksanvisningen.

Råd og vink

•  Vekten skal under veiingen holdes fast i håndtaket, bare på den måten 
oppnår du et nøyaktig resultat.

•  Vekten skal ikke utsettes for kraftige slag eller stort press. 
•  Til rensing av vekten skal det ikke brukes kjemiske rensemidler.  

For å rense den holder det med en myk klut.

Avbildning

 Indikasjon
  Trykk-knapp TARE
  Trykk-knapp UNIT
  Trykk-knapp ON/OFF

Garanti

Vi gratulerer deg,
du har bestemt deg ProfiScale til selskapet BURG-WÄCHTER, som er en 
målingsteknikk av høy kvalitet. BURG-WÄCHTER kommer med toårsgaranti 
fra kjøpsdato. Garanti gjelder ikke skader som er oppstått som følge av 
uprofesjonell bruk, altfor stor anstrengelse eller feil lagring og vanlig slitasje 
og mangler, som ikke påvirker apparatets verdi og funksjon på en vesentlig 
måte. Ved inngrep av en ikke autorisert person faller all garanti bort. 
Skulle det oppstå et tilfelle, som faller inn under garanti, lever vennligst det 
komplette apparatet inklusive emballasje, beskrivelse og batterier sammen 
med kjøpskvittering tid din forhandler.

Tekniske data

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C

Lagringstemperatur -10 °C til 60 °C
Måleomfang 200 g til 40 kg
Nøyaktighet vekt inntil 10 kg: +/- 100 g

vekt over 10 kg: +/- 1 %
Strøm 2 stk. batteri 1,5 AAA Micro   

(f.eks. LR03)
Vekt 180 g (uten batterier)

Betjening

Slå på

•  Hold vekten loddrett og trykk inn ON / OFF.
•  Display viser først ----, etter 2 sekunder vil indikasjon slås over til  

0.00 og apparatet er klar til bruk.
• Apparatet vil slås automatisk av etter 30 sekunder.
• Vil du slå av vekten manuelt, trykk inn ON / OFF.

Valg av målenhet 

• Trykk inn UNIT og velg mellom g, kg, lb og oz.

Veiing

•  Veieobjektet (f.eks. koffert) skal henges på kroken.
•  Når vekten er konstant, høres en signal og måleresultatet  

vises på displayet.

Gradvis veiing

•  Vil du veier et objekt indirekte, f.eks. i en beholder, heng først bare 
beholderen på kroken. 

•  Trykk inn trykk-knappen TARE, indikasjon stilles tilbake på 0,00.
•  Først deretter legges det målte objektet inn i beholderen, for å  

kunne fastsette nettovekten. 
•  Ved overskridelse av maksimalvekt vises indikasjon „ERR“.  

Ta umiddelbart gjenstandene bort fra kroken for å forhindre  
at apparatet kommer til skade.

Utskifting av batterier

 Dette symbolet lyser opp om batteriytelsen er altfor lav. Ta opp 
batteriluken på baksiden og skift batteriene ut.

Likvidering av apparatet
Ærede kunde, 
Vennligst hjelp med å senke mengden på avfall. Når du skal etter en stund 
likvidere apparatet, tenk vennligst på at mange deler inneholder verdifull 
materiale, som er egnet til gjenbruk.

Vi gjør oppmerksom på at elektriske og elektroniske 
innretninger og batterier kan ikke likvideres som vanlig 
kommunalavfall, men må separeres for seg selv. Informer 
deg på det relevante sted i kommunen om hvor det finnes 
innsamlingssteder for elektroavfall.

Når det gjelder konformitetserklæring til EF,  
vennligst henvend deg til info@burg.biz

Trykk og satsfeil og tekniske endringer forbeholdt.


