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1. SESTAVNI DELI NAPRAVE

V napravo vstavite baterije ali odstranite zaščitni izolacijski trak.

Vklopite svetilko: pritisnite in držite gumb

.

Nastavitev naprave: tehtnico izklopite, pritisnite in 3 sekunde držite gumb , na
zaslonu se pojavi “0.00 kg“, “kg“ pa pri tem utripa. Z gubom izberite želeno enoto
in počakajte 3 sekunde.

2. TEHTANJE

Trak tehtnice za prtljago namestite skozi ročaj prtljage. Sponko zataknite.
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Pritisnite gumb . Zaslišali boste dva piska, na zaslonu pa se izpiše “0.00 kg“.
Poskrbite, da v tem momentu tehtnica še ni obremenjena. (Če se na zaslonu ne izpiše
“0.00 kg“, ponovno pritisnite gumb in tehtnico tako ponastavite na 0.)

S pravilno nameščenim trakom na prtljago, tehtnico držite vodoravno in jo v tem
položaju dvignite. Izmerjena teža se izpiše na zaslonu. Če je teža stabilna, prikaz na
zaslonu trikrat utripne in tehtanje se ustavi. Tehtnica dvakrat zapiska in na zaslonu se
izpiše “H“.

Teža je na zaslonu prikazana še dve minuti, potem pa se tehtnica samodejno izklopi.

Tehtnico izklopite.
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3. SPOROČILA NA ZASLONU

Prazna baterija.

Prekoračena največja dovoljena teža (50 kg; 110 lb).

Potrebna je kalibracija: prosimo izklopite in ponovno vklopite tehtnico.

4. POMEMBNE INFORMACIJE
•
•
•
•
•
•

Največja zmogljivost tehtnice je 50 kg (110 lb), merilni korak pa 50 g (0.1 lb).
Tehtnico zaščitite pred udarci s trdimi predmeti, vlago, prahom, kemikalijami,
kozmetičnimi sredstvi, kozmetičnimi tekočinami, velikemu temperaturnemu
nihanju in bližini toplotnih virov (odprt ogenj, radiatorji).
Čiščenje: tehtnico čistite z vlažno krpo, če je potrebno uporabite še tekoče čistilno
sredstvo. Tehtnice nikoli ne potopite v vodo in je ne spirajte pod tekočo vodo.
Močna elektromagnetna polja (na primer mobilni telefon) lahko okvari
natančnost delovanja tehtnice.
Tehtnica ni primerna za tehtanje v komercialne namene.
Popravila lahko izvaja izključno poprodajna služba proizvajalca ali pooblaščeni
prodajalci.

5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje ne sodijo med splošne
gospodinjske odpadke! Baterije so toksični odpadki, zato jih je potrebno odlagati v
posebne zbiralnike, zbirna mesta toksičnih odpadkov ali pa pri prodajalcih električnih
izdelkov. Opomba: baterije, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli:
Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec.

Držite se lokalnih predpisov o odstranjevanju odpadkov. Odsluženo napravo
odstranite skladno EC direktivi 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical an Electronic
Equipment). Za dodatna vprašanja se obrnite na lokalne institucije za odlaganje
odpadkov.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Beurer tehtnica za prtljago LS‐10
Kat. št.: 10 17 38
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.

‐ Garancija velja na območju Republike Slovenije.
‐ Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
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