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TEHTNICA MAULALPHA, 2.000 g 
 

Št. izdelka: 12 39 44 
 
 
Baterija 
Tehtnici sta priloženi dve običajni AAA bateriji, kateri vstavite v predal za baterije na dnu naprave. 
Upoštevajte oznako polarnosti. 
 
Postavitev tehtnice 
Pazite, da je tehtnica postavljena vodoravno. 
 
Tehtanje (ON) 
Po vklopu s tipko »ON / OFF / TARE« se na zaslonu najprej prikaže »8888«. Prosimo počakajte, da se 
prikaže 0. Šele po tem položite težo in razberite vrednost teže. 
 
Teža embalaže (TARE) 
Stehtajte prazno posodo in nastavite tehtnico s ponovnim pritiskom na tipko »ON / OFF / TARE« na 
ničlo. Napolnite posodo. Prikazana bo samo dodana neto teža. 
 
Izklop 



Tipko »ON / OFF / TARE« držite pritisnjeno tako dolgo, dokler prikaz z zaslona ne izgine. Avtomatski 
izklop pri obremenjeni ali neobremenjeni tehtnici je po približno 2 minutah, vendar le če v tem času ni 
spremembe teže. 
 
Preklop enote teže »g« ali »oz« 
Tehtnica lahko prikazuje težo v »g« ali »oz«. S pritiskom na tipko »g / oz« preklapljajte med »g« in 
»oz« in izberite želeno enoto teže. 
 
Kalibriranje 
Če je potrebno lahko tehtnico kalibrirate. Pri izklopljeni in neobremenjeni tehtnici istočasno držite 
pritisnjeni tipki »ON / OFF / TARE« in »g / oz« tako dolgo, dokler se na zaslonu ne pojavi poljubna 
številka. Po tem ponovno držite pritisnjeno tipko »ON / OFF / TARE« dokler se na zaslonu ne pojavi 
»ZEro«. Po tem postavite na tehtnico 2kg predmet in pritisnite tipko »ON / OFF / TARE«. Na zaslonu 
se prikaže »CAL« in kmalu za tem »PASS«. Tehtnica je na novo kalibrirana. 
 
Razlaga posebnih simbolov 
1. vklop 
Po pritisku na tipko »ON / OFF / TARE« se najprej prikaže vsi simboli. Vi lahko preverite ali so vsi 
segmenti neoporečno prikazani. Prikazana ničla označuje pripravljenost na tehtanje. 
2. negativen prikaz teže 
Ponovno pritisnite tipko »ON / OFF / TARE«. 
3. preobremenitev 
V primeru, da je položen predmet težji od najvišje obremenitve potem se bo prikazalo »O-Ld«. 
4. oskrbovanje s tokom 
Prikaz simbola  pomeni, da so baterije izrabljene. 
 
Ta naprava ustreza zahtevam ustrezno z EG smernico 90 / 384 / EWG. Napotek: nenavadni 
elektromagnetni vplivi lahko vplivajo na vrednost prikaza. Po končanem vplivu motnje lahko izdelek 
spet uporabe.  
 
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, skupaj s kopijo računa. 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. 
 
 
 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja 
tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 
 
Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 

 


