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Uvod

Digitalna ročna tehtnica TARA PS 7600 natančno določi težo kovčkov, paketov, 
nakupov in drugih predmetov. Da tehtnico pravilno in uspešno uporabljate, 
natančno najprej preberite vse, kar zajemajo ta navodila za uporabo.

Navodila

• Tehtnico držite za ročaj, da dosežete čimbolj natančen rezultat merjenja.
•  Ne izpostavljajte tehtnice prevelikemu pritisku in varujte jo pred  

mehanskimi poškodbami.
•  Tehtnice ne čistite s kemičnimi čistilnimi sredstvi. K za čiščenje  

zadostuje mehka krpica.

Ilustracije

 Indikator
  Gumb TARE
  Gumb UNIT
  Gumb ON / OFF

Garancija

Čestitamo vam,
ste se odločili za nakup kakovostne merilne tehnike ProfiScale proizvajalca 
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER daje garancijo 2 leti od datuma nakupa. 
Garancija ne velja za škode, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe, prekomerne 
obremenitve ali napačnega načina uskladiščenja ter običajne obrabe ter okvar, ki 
sicer ne vplivajo na vrednost ali delovanje naprave. V primeru da aparat poseže 
nestrokovna oseba, garancija preneha veljati. V kolikor pride do okvare v okviru 
garancije, pošljite napravo z ovitkom, navodili in baterijo ter računom svojemu 
prodajalcu.

Tehnični podatki
Temperaturni razpon uporabe od 0 °C do 40 °C

Temperatura skladiščenja od -10 °C do 60 °C
Obseg merjenja   200 g do 40 kg
Natančnost teža do 10 kg: +/- 100 g                                                        

teža nad 10 kg: +/- 1 %
Napajanje 2 bateriji 1,5 AAA Micro (npr. LR03)
Teža 180 g (brez baterij)

Rokovanje

Vklop

• Tehtnico držite navpično in pritisnite na ON / OFF.
•  Displej bo najprej prikazal ----, čez 2 sekundi se bo indikacija pritisnila  

na 0.00 in naprava bo pripravljena za  delovanje.
• Naprava se samodejno izklopi čez 30 sekund.
• V kolikor želite tehtnico izklopiti ročno, pritisnite na ON / OFF.

Izbira enote tehtanja 

•  Pritisnite na UNIT in izberite katero izmed g, kg, lb in oz.

Način tehtanja

• Predmet tehtanja (npr. kovček) obesite na kavelj.
•  Ko se podatek o teži umiri, se oglasi signal; na prikazovalniku  

se izpiše rezultat merjenja.

Postopno tehtanje

•  V kolikor želite stehtati objekt neposredno, npr. v določeni posodi, obesite 
najprej na kavelj to posodo.

•  Pritisnite na gumb TARE, da se indikacija izbriše na 0.00.
•  Šele potem v posodo vložite predmet, ki ga želite stehtati in počakajte,  

da se pojavi neto teža.
•  V kolikor tehtnico preobremenite, se bo pojavila indikacija »ERR«.  

Takoj snemite predmet s kavlja, da ne poškodujete tehtnice.

Zamenjava prazne baterije z novo

 Ta simbol se prižge, v kolikor je zmogljivost baterije prenizka. Odprite  
predal za baterije na zadnji strani naprave in baterije zamenjajte z novimi.

Odstranjevanje naprave
Cenjena stranka, 
Pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. Kadar odstranjujete ta 
aparat, ne pozabite da veliko njegovih delov vsebuje vredne materiale, ki se dajo 
uporabljati za reciklažo.

Opozarjamo Vas, da teh električnih in elektronskih aparatov in 
baterij ne smete odlagati med hišne odpadke, vendar pa jih 
zbirajte posebej. Pozanimajte se na ustreznem oddelku vaše 
občine, kje je na voljo odlagališče električnih odpadkov.

Glede vprašanj v zvezi z izjavo ES o istovetnosti se prosim obrnite 
na info@burg.biz

Tiskovne in tipografske napake ter tehnične spremembe pridržane.


