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Lieferumfang • Scope of supply • Configuration • Programma di consegna • Alcance del
suministro • Leveringsomfang • Leveransomfattning • Inkludert i leveringen • Toimituksen
sisältö • Omvang van de levering • Material fornecido • Περιεχόμενα παράδοσης

seca 700

Justieren • Adjusting • Ajuster • Regolazione • Ajustar • Justering • Justering • Justere • Säätö
• Justeren • Ajuste • Ρύθμιση

Wiegen • Weighing • Peser • Pesatura • Pesar • Vejning • Vägning • Veie • Punnitus •
Wegen • Pesar • Ζύγιση
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Montieren • Mounting • Monter • Montaggio • Montar • Montering • Montering • Montere •
Asennus • Monteren • Montagem • Συναρμολόγηση
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Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Dati tecnici • Datos
técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot •
Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά

Max

- Garantie

220 kg

50 g

+10 ˚C ... +40 ˚C

a = 520 mm

500 lbs

1/8 lbs

b = 519 mm

160 kg / 400 lbs

100 g / 1/4 lbs

c = 1556 + 10 mm

Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaal- of fabricagefouten,
geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden,
accu’s enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de koopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen
rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en
terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het apparaat
zich op een andere plaats bevindt, dan de woonplaats van de
klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken
geldend gemaakt worden, wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer de weegschaal hierin
volgens de origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd
werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.
Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat
door personen wordt geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door
seca werden geautoriseerd.
Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te
richten.
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