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UPORABA 
Tehtnica deluje izključno s solarno energijo. Da bi zagotovili optimalno 
delovanje tudi v slabih pogojih osvetlitve, dodaja elektronika odvečno 
energijo med uporabo oz. ko je tehtnica izključena. Pri daljšem času 
skladiščenja v temi morate obvezno poskrbeti za zadostno osvetlitev 
(povprečna sobna svetloba) in čez nekaj sekund je tehtnica pripravljena za 
uporabo. 
 
POSTAVITEV TEHTNICE 
Pazite na to, da bo tehtnica postavljena vodoravno. 
 
TEHTANJE (ON) 
Vse funkcije tehtnice lahko sprožite s pritiskom na tipko ON-OFF-TARA-
HOLD. Po vklopu se prikažejo najprej vsi segmenti na prikaznem polju. 
Prosimo, počakajte, da se prikaže ničla. Šele nato položite težo na tehtnico 
in odčitajte vrednost. 
 
TEHTANJE (TARA) 
Odtehtajte prazno posodo (oz. utež) in tehtnico s ponovnim pritiskom na 
tipko spet postavite na ničlo. Napolnite posodo (oz. položite 2 uteži). Prikaže 
se le neto teža. Po spraznjenju se na prikazu pokaže teža posode z 
negativnim predznakom. 
 
ZADRŽANJE PRIKAZANE VREDNOSTI (HOLD) 
HOLD funkcija služi za zadržanje izmerjene vrednosti. Položite težo na 
tehtnico, nato pritisnite tipko za najmanj dve sekundi. Ko se na zaslonu 
prikaže HOLD, spustite tipko. Teža se sedaj ohrani na zaslonu. S ponovnim 
pritiskom na tipko ukinete funkcijo HOLD. 
 
IZKLOP (OFF) 
S kratkim pritiskom na tipko, ko je na zaslonu prikazana ničla. V nasprotnem 
primeru tehtnico s pritiskom na tipko nastavite na ničlo in s ponovnim 
pritiskom izključite. Samodejni izklop pri obremenjeni ali neobremenjeni 
tehtnici sledi čez ca. 4 minute. V načinu delovanja HOLD se tehtnica ne 
izključi samodejno. 
 
STROŠKI 
Veljavni stroški so prikazani na spodnjem robu prikaznega polja s puščico. 
RAZLAGA POSEBNIH ZNAKOV 

1. VKLOP 
Po pritisku na tipko se najprej pojavijo vsi simboli. Lahko preverite, ali so vsi 
segmenti prikazani. Sledeči ničli prikaz nakazuje pripravljenost za tehtanje. 

2. POD NIČLO 
Ponovno pritisnite tipko. 

3. PREOBREMENITEV 
Tehtnico razbremenite, ker je položena teža večja od maksimalne 
vzdržljivosti tehtnice. 

4. NAPAJANJE 
Če se prikaže utripajoči »Low-Prikaz«, pomeni, da je energija iztrošena in 
morate tehtnico postaviti na svetlejše mesto. Če »Low-Prikaz« ne utripa je 
energija porabljena in tehtnica se bo izključila. 

5. SHRANJEVANJE PRIKAZANIH VREDNOSTI 
Dokler je prikazan HOLD, ostane izmerjena vrednost shranjena, tehtnica se 
ne izklopi samodejno. 

OPOZORILO: 
Izredni elektromagnetni vplivi (bližina oddajnikov za motenje) lahko vplivajo 
na prikaz vrednosti. Po prenehanju motenj je izdelek ponovno uporaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno 
odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe 
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si 
popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo 
nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma 
preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem 

ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi 

uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter 
izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in 
so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš 
naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in 
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in 
programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo 
v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske 
poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na 
naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri 
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, 
če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


