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Introdução

A balança digital manual TARA PS 7600 mede com precisão o peso de malas 
de viagem, pacotes, compras e muito mais. Leia o manual de instruções para 
se certificar de que utiliza a balança de forma adequada e para garantir a 
longevidade da mesma.

Observações

•  Para que o resultado de medição seja preciso, segure firmemente  
o cabo da balança.

• Não submeta a balança a golpes fortes ou a muita pressão.
•  Para limpar a balança não utilize nenhum tipo de produto de  

limpeza químico. Utilize um pano de limpeza macio.

Imagem

 Ecrã
  Tecla TARE (TARA)
  Tecla UNIT (UNIDADE)
  Tecla ON / OFF (LIGAR / DESLIGAR)

Garantia

Muitos parabéns,
Decidiu adquirir a tecnologia de medição de qualidade ProfiScale da  
BURG-WÄCHTER. A BURG-WÄCHTER oferece uma garantia de 2 anos 
a partir da data de aquisição.A garantia não cobre danos resultantes 
de uso excessivo, mau uso ou armazenamento inadequado, desgaste 
normal e defeitos que apenas afetem ligeiramente o valor ou a função. 
As adulterações não autorizadas invalidam a garantia. Caso haja uma 
reclamação de garantia, devolva o dispositivo completo, incluindo 
embalagens, descrição e pilhas, assim como a prova de compra ao 
revendedor.

Dados técnicos

Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento -10 °C a 60 °C
Área de medição 200 g a 40 kg
Precisão Peso até 10 kg: +/-100 g

Peso superior a 10 kg: +/-1 %
Fonte de alimentação 2 pilhas 1,5 V AAA Micro (ex.: LR03)
Peso 180 g (excl. pilhas)

Funcionamento

Conexão

• Segure a balança na vertical e pressione ON / OFF.
•  No visor, aparece primeiro ----; depois de 2 seg., aparece  

0.00 no visor e a balança está pronta a ser utilizada.
• Após 30 seg., a balança desliga-se automaticamente.
• Para desligar a balança manualmente, pressione ON / OFF.

Selecionar a unidade de medida 

•  Pressione UNIT para selecionar entre g, kg, lb e oz.

Pesar

•  Pendure o objeto que pretende pesar (ex.: mala) no gancho da balança.
•  Quando o peso for constante, é emitido um sinal e é apresentado o 

resultado da medição.

Pesagem por fases

•  Se quiser pesar o objeto indiretamente, por exemplo, dentro  
de um recipiente, pendure primeiro o recipiente no gancho.

• Pressione a tecla TARE para colocar o visor a 0.00.
•  Depois, coloque o objeto dentro do recipiente para determinar  

o peso líquido.
•  Se o peso total permitido for excedido, aparece „ERR“ no visor.  

Para evitar danos, retire imediatamente todos os objetos do gancho.

Substituição das pilhas

 Este símbolo acende-se se as pilhas tiverem pouca carga.Abra o 
compartimento das pilhas na parte de trás e substitua as pilhas.

Eliminação do dispositivo
Caro cliente, 
Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento 
pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem 
muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que 
podem ser reciclados.

Informamos que os aparelhos elétricos e eletrónicos,  
assim como as pilhas e baterias, não devem ser descartados 
no lixo doméstico. Devem ser recolhidos e guardados em 
separado. Pergunte às autoridades competentes na sua 
cidade/comunidade onde se encontram os pontos de 
recolha de lixo eletrónico.

Se tiver perguntas em relação à declaração de conformidade 
CE, não hesite em entrar em contacto com info@burg.biz

Reservado o direito a introduzir modificações técnicas. Pode conter erros tipográficos e de impressão.


