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1. TEHNI ČNI PODATKI 
• Območje tehtanja: 150g 
• Odčitavanje (d): 0,1g 
• Pogoji obratovanja: 18-25oC, maksimalno 85% 
• Napajanje: 2x 1,5V »AAA« 

 
 
2. UPRAVLJANJE 

• Pritisnite na tipko za vklop »ON«, tehtnica za kratek čas prikazuje »8.8.8.8« in se nato 
preklopi nato na »0.0«. 

• Tehtnico dobro položite na ploščo; na zaslonu se pojavi teža v g. 
• S tipko »ZERO« lahko prikaz tehtnice nastavite na »0.0«. 
• Preklop enote tehtanja: z g na OZ (tipka na spodnji strani tehtnice) 

 
 
3. OBSEG DOBAVE 

• Žepna tehtnica 
• Pokrov tehtnice 
• Baterije (2x 1,5V »AAA«) 
• Navodila za obratovanja 
 
 

4. NASTAVITEV 
• CAL – tipko držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se ne pojavi »CAL«. 
• CAL – spustite tipko; zaslon prikazuje »100«. 
• Položite priporočeno težo nastavitve (100g, razred M3); informacije za teže nastavitve 

najdete na internetu na: http://www.kern-sohn.com.  
• Zaslon skoči na »F«; nastavitev je končana. 
• Pri odstopajočem prikazu nastavitev ni bila uspešna. Ponovite nastavitev. 
 
 

5. POMEMBNI NAPOTKI 
• Tehtnice ne preobremenite (pri preobremenitvi se pojavi sporočilo napake »E«). 
• Pri pojavitvi elektromagnetnih polj so možna velika odstopanja. Zamenjajte mesto 

postavitve. 
• Preprečite visoko vlažnost zraka, hlape in prah. Tehtnica naj ne pride v stik s tekočino. 
• Tehtnice nikoli ne obratujte v prostorih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek:  
Kat. št.: 
 
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. 
 
 
 
 

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 


