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7800 Montaj Kýlavuzu

1. Sehpa borusunu (a) platformdaki yuvaya takýn. 
Kablolarýn sýkýþtýrýlmamasýna dikkat edin! 

2. Tartýyý ters çevirin ve ilkönce her iki sabitleme cývatasýný (b) 
vidalayýn. Sonra ayaðý (c) vidalayýn. 

3. Kablolarý tartýnýn tabanýnda kablo tutucularý ile tespit edin.

Ýþletime alma

4. Pilleri yerleþtirin (4 x 1,5 V AA) veya þebeke cihazýný baðlayýn. 
Tartýyý kullanýlacaðý yerde kurun. Yatay þekilde durmasýný saðlayýn. 
(7800 nolu modelde ayaðýn yardýmýyla).

5. Sandalyeli hasta tartýsý 7802'de arka tekerlekleri sabitleyin. 
Tartý iþletime hazýrdýr. 

Fiþli trafo

6. Beraberinde teslim edilen fiþli trafo için olan jak (f), gösterge 
cihazýnýn (d) tabanýnda bulunmaktadýr. Gösterge cihazýný arkaya 
doðru itin ve çýkarýn. Kabloyu takýn ve çekme korumasýnýn içine 
geçirin. Sonra gösterge cihazýný tekrar tutucunun (e) üzerine takýn.

Trafo suya karþý korumalý deðildir ve suyla temas etmesi yasaktýr.
Trafonun ýslanmasý veya görülür hasar tespit edilmesi durumunda 
tartýnýn bu trafo ile iþletilmesi yasaktýr. Bu durumda tartýyý satýn 
aldýðýnýz satýcýya ve servis partnerinize baþvurun.

Enerji beslemesi

Tartýnýn fiþli trafo ve çinko/kömür ve alkali/mangan pilleri (4 x 1,5 V AA) 
yanýnda opsiyonel olarak Soehnle Professional þarjlý pilleri ile iþletilmesi 
mümkündür.

Þarjlý pillerin þebeke cihazý takýlý olmasýna raðmen þarj edilmediðini lütfen 
dikkate alýn. Bunun için ayrý bir þarj trafosu gereklidir.

Þarjlý pil opsiyonu

Soehnle Professional þarjlý pilleri sonradan donatýlmak üzere þarj trafosu, 
Soehnle Professional þarjlý pilleri ve emniyet etiketinden oluþan bir set 
olarak temin edilebilir. 

Takýlý Soehnle Professional þarjlý pilleri ile 200 saate (þarjlý pil setine / 
pillere göre deðiþir) kadar elektrik þebekesine baðýmlý olmaksýzýn tartým 
yapmak mümkündür. Þarj iþlemi esnasýnda (yakl. 15 saat) þarj trafosunda-
ki kontrol lambasý yanar. Gösterge cihazýndaki yassý fiþin çýkarýlýp takýl-
masý sayesinde yeni bir þarj periyodu baþlatýlýr. Þarjlý piller uzun süre 
kullanýlmadýðý zaman þarj kapasitesini kaybederler. Tam þarj kapasitesine 
yakl. 3-5 þarj iþleminden sonra eriþilir.

Yedek parçalar: Soehnle Professional þarjlý piller, þarj trafosu 

Eðer cihazýn içine þarjlý pil yerleþtirilirse, bu, beraberinde teslim edilen 
çýkartma pil bölmesinin üzerine yapýþtýrýlarak belirtilmelidir.

1. Çýkartmanýn üzerinde þu yazýlýdýr: Dikkat! Tekrar þarj edilebilen 
Soehnle Professional þarjlý pilleri takýlýdýr, baþka pillerle deðiþtirmeyin! 
Dikkat: Þarj trafosunun normal pillerle kullanýlmasý durumunda akma 
veya patlama tehlikesi mevcuttur. Eðer normal piller tekrar kullanýlýrsa, 
þarj trafosunun cihaz satýn alýndýðýnda cihaza ait olan fiþli trafo ile 
deðiþtirilmesi þarttýr.

2. Trafo bir þarj trafosudur ve gövdesinde bulunan bir LED  
sayesinde tanýnabilir.
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Tartmak

Tartýyý açýn. Ýlkönce kontrol göstergesi "888888", sonra "0" görünür.
Tartý, tartým iþlemine hazýrdýr.

Darasýnýn alýnmasý ve tartým

Havlularýn veya minderlerin konmasý ve darasýnýn alýnmasý mümkündür. 
Bunun için havluyu veya minderi koyduktan sonra -tuþuna basýn. "0" 
görünür. Tartý, tartým iþlemine hazýrdýr.
Ýlk kez darasý alýndýktan sonra göstergede bilgi olarak "N" (Netto) 
görünür. "N" ancak tartýnýn kapatýlmasý ile silinir.

Kapatmak

"0"- göstergede -tuþuna basýn. 
Pil veya þarjlý pil iþletiminde Auto-off fonksiyonu aktiftir. Göstergede "0" 
olduðu zaman tartý otomatik olarak 2 dakika sonra kapanýr.

Ölçüm birimini deðiþtirme

-tuþuna basmak sayesinde her zaman mümkündür. En son ayarlanmýþ 
olan ölçüm birimi kapatýldýktan sonra da hafýzada kalýr ve tekrar açýldýðý 
zaman görünür.

Arýza bildirileri

Aþýrý yük: Lütfen tartýnýn tartma sahasýný dikkate alýn (bkz. tip etiketi).

Az yük: Tartýyý tekrar açýn. Eðer hata bu þekilde giderilemiyorsa, 
satýcý veya servis partneri ile irtibata geçin.

Tanýmlanmamýþ gösterge durumunda (soldaki örneðe bakýnýz): Pilleri/
Þarjlý pilleri çýkararak ve/veya elektrik fiþini çekerek tartýyý 10 saniye  
boyunca voltajsýz duruma getirin.

Piller/Þarjlý piller boþ. Lütfen deðiþtirin/þarj edin (4 x 1,5 V AA)

Þarjlý pillerin þebeke cihazý takýlýyken þarj edilmediðini lütfen dikkate 
alýn. Ayrý bir þarj cihazý gereklidir ve aksesuar olarak temin edilmesi 
mümkündür.

Teknik veriler

Tartým sahasý ve rakam adýmýný lütfen gösterge cihazýnda belirtilen 
deðerlerden okuyunuz.

Voltaj beslemesi ile ilgili veriler fiþli trafo üzerinde belirtilmiþtir. 

Çalýþma sýcaklýðý: 5 – 35°C 
Depolama sýcaklýðý:  -10 – 55°C

Kullanýlan piller ve þarjlý piller, ulusal ve yerel çevre koruma ve hammadde 
geri kazanýmý ile ilgili yönetmeliklere uygun þekilde imha edilmelidir.
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Temizlik

Temizlik için ýslak bir bez ve piyasada satýlan normal bir temizlik ilacý yeterlidir. Aþýndýrýcý malzeme kullanýlmamalýdýr.

Bakým

Tartýda herhangi bir rutin bakým gerekli deðildir. Ancak periyodik aralýklarla hassaslýðýn kontrol edilmesi faydalýdýr. Kontrol 
iþleminin sýklýðý tartýnýn kullanýmýna ve vaziyetine baðlýdýr. Sapmalar tespit edildiðinde lütfen satýcýnýz ile veya Soehnle 
Professional servisi ile irtibata geçiniz.

Not

Aþýrý elektrostatik ve elektromanyetik etki altýnda, örneðin cihazýn yakýnýnda telsiz veya cep telefonu kullanýlmasý, gösterge 
deðerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Hata kaynaðýnýn etkisi sona erdiðinde ürünün tekrar amacýna uygun þekilde 
kullanýlmasý mümkündür ve muhtemelen yeniden açýlmasý gereklidir. 
Ayný þekilde hava cereyaný, titreþim, hýzlý sýcaklýk deðiþiklikleri ve güneþ ýþýnlarý tartým sonucunun olumsuz etkilenmesine 
neden olabilir.

Tartý IP 54 koruma türüne uygundur. Bu nedenle yüksek nem oraný, buhar, sývý ve aþýrý kirden kaçýnýlmalýdýr. Aksi takdirde 
ölçüm yapan parçalar hasar görür ve garanti hakkýnýzý kaybetmeniz söz konusu olabilir.
Bu cihazýn 89/336/EWG AB yönetmeliðine göre parazit giderici sistemi mevcuttur .

Garanti - Sorumluluk

Teslim edilen üründe Soehnle Professional'den kaynaklanan bir kusur olmasý durumunda, Soehnle Professional, bu kusuru  
giderme veya yedeðini teslim etme seçeneði hakkýna sahiptir. Deðiþtirilen parçalar Soehnle Professional'nin mülkiyetine geçer. 
Kusurun giderilmesi veya yedek teslimatý sonuç getirmediði zaman yasal düzenlemeler geçerlidir. Garanti süresi 2 yýldýr ve  
cihazýn satýn alýndýðý tarihten itibaren baþlar. Lütfen belge olarak faturayý saklayýnýz. Servis hizmetleri gerektirecek bir 
durumda lütfen satýcýnýz veya Soehnle Professional servisi ile irtibata geçiniz.

Aþaðýda belirtilen nedenlerden dolayý meydana gelen hasarlarda herhangi bir sorumluluk üstlenilmez:
Soehnle Professional'nin hatasý olmadýðý takdirde uygun olmayan, yanlýþ depolama veya kullaným, sipariþ eden veya  
üçüncü kiþiler sayesinde yapýlan hatalý montaj veya iþletime alma, doðal aþýnma, deðiþiklik veya müdahale, hatalý veya  
dikkatsiz muamele, özellikle aþýrý þekilde zorlanmasý, kimyasal, elektrokimyasal, elektriksel etkiler veya rutubet. 

Ýþletme, iklimsel veya baþka etkilerden dolayý koþullarýn veya malzeme durumunun önemli derecede deðiþmesi durumunda, 
cihazlarýn toplam fonksiyonuna verilen garanti iptal olur. Soehnle Professional'nin bazý durumlarda garanti vermesi, teslim  
edilen üründe garanti süresi boyunca kusurlarýn meydana gelmemesi anlamýna gelir.



Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211

info@Soehnle Professional.com
www.Soehnle Professional.com
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