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Inleiding

De digitale weegschaal TARA PS 7600 bepaalt het precieze gewicht van 
koffers, pakjes, boodschappen en nog veel meer. Lees eerst de handleiding 
om er zeker van te zijn, dat u de weegschaal op correcte manier gebruikt. 
Hierdoor voorkomt u verkorting van de levensduur.

Instructies

•  Houd bij het wegen de weegschaal bij de handgreep vast, om een 
nauwkeurig resultaat te waarborgen.

•  Stel de weegschaal niet bloot aan hevige schokken of overmatige druk.
•  Gebruik geen chemische middelen voor het schoonmaken van de 

weegschaal. Voor het schoonmaken gebruikt u een zachte doek.

Afbeelding

 Indicatie
  TARE-toets
  UNIT-toets
 ON / OFF-toets 

Garantie

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor de ProfiScale 
kwaliteitsmeettechniek van BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER verleent 
een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van 
garantieaanspraken zijn schade door onjuist gebruik, overbelasting of 
verkeerde opslag, maar ook normale slijtage en defecten die maar weinig 
invloed hebben op de waarde of het functioneren van het apparaat. Bij 
ingrijpen door niet-geautoriseerde personen vervalt elke aanspraak op 
garantie. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, lever dan het hele 
apparaat, incl. verpakking, beschrijving en batterijen, en het aankoopbewijs 
in bij uw dealer.

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur 0° C tot 40° C

Opslagtemperatuur -10° C tot 60° C
Meetbereik 200 g tot 40 kg
Nauwkeurigheid Gewicht tot 10 kg: +/- 100 g

Gewicht boven 10 kg: +/- 1 %
Stroom
voorziening

2 stuk 1,5 V AAA Micro  
(bijv. LR03)

Gewicht 180 g (excl. batterijen)

Bediening

Inschakelen

•  Houd de weegschaal horizontaal en druk op ON / OFF.
•  De display geeft eerst ---- aan. Na 2 seconden verandert de  

indicatie in 0.00 en is het toestel bedrijfsklaar.
•  Het toestel zal automatisch na 30 seconden uitschakelen.
•  Druk op ON / OFF om de weegschaal manueel uit te schakelen.

Kies de meeteenheid

• Druk op UNIT om tussen g, kg, lb en oz te kiezen.

Wegen

•  Hang het meetobject (bv. een koffer) aan de haak.
•  Als het gewicht constant is, klinkt er een geluids signaal en het 

meetresultaat wordt weergegeven.

Stap voor stap wegen

•  Wilt u het meetobject indirect wegen, bijvoorbeeld in een container,  
hang deze dan eerst aan de haak.

•  Druk op de TARE-toets, om de indicatie op 0.00 te resetten.
•  Pas dan kan het meetobject in de container worden geplaatst om  

het nettogewicht te bepalen.
•  Wordt het totale gewicht overschreden, dan verschijnt de indicatie “ERR“. 

Verwijder de objecten meteen van de haak om schade te voorkomen.

Batterij vervangen

 Dit symbool gaat oplichten, indien het batterijver mogen te klein is.  
Open het batterijvak aan de achter kant en vervang de batterijen.

Veilige liquidatie van het toestel
Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen.
Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan  
aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten 
die hergebruikt kunnen worden.

We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische 
installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval 
verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld 
moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor 
van uw stad/gemeente om informatie die de 
inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval 
betreffen.

Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot  
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.


