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Konyhai mérleg mérőpohárral
EK6331-20

Használati útmutató

HU

Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g
Elem 1x 2032
Mérőpohár űrtartalma 1 l

Használati útmutató 
Funkciók
1. Hozzávalók mérése
2. Tej, olaj és liszt mérése
3. Kétféle mértékegység szerinti kijelzés: gramm és font
4. Átváltható mértékegységek: ml, fl‘oz (folyékony uncia=2,89 cl), bögre
5. Tára, kinullázás
6. Elemállapot kijelzés/túlterhelés kijelzése
7. Automatikus kikapcsolás

A termék vázlata

elemtartó 
nyílás fedele

mérőpohár

LCD display

gomb

mérlegtest

Elemek behelyezése és cseréje
1x 3V CR2032 lítiumos elem (a készlet része). Használat előtt húzza le a védőtakarót.
Nyissa ki az elemnyílást a fedél lefelé húzásával a fogantyú belső oldalán.
A.  Hegyes tárgy segítségével vegye ki a régi elemet (a képen látható módon). 
B.  Helyezze be az új elemet úgy, hogy egyik oldalát illessze az irányzék alá, másik oldalát 

pedig nyomja lefelé. Ügyeljen az elempólusok elhelyezésére.
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Funkciógombok

Üzemmód váltás Mértékegység átváltás

Bekapcsolás/kikapcso-
lás, kinullázás

LCD kijelző

mértékegység ( fl‘oz)

mértékegység (ml)

üzemmódválasztás (nyilak)

tára mértékegység (g)

üzemmódválasztás (nyilak)
mértékegység (lb:oz)

Üzemmód váltás
A bekapcsolást követően a mérleg automatikusan mérőüzemódba kapcsol. Az üzemmódváltáshoz nyomja meg a 
MODE gombot. Az átváltáshoz nyomja meg a UNIT gombot.
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Üzemmódváltó gomb
Választhat a metrikus (kilogramm, gramm) vagy imperiális rendszer (font, uncia) között.

1.Súlymértékegyságek átváltása
A metrikus és imperiális rendszer közötti átváltáshoz nyomja meg mérő üzemmódban a UNIT gombot.  

2. Folyadék mértékegységek átváltása
Az átváltáshoz ml ( fl‘oz) és bögre között nyomja meg  UNIT gombot. Pl. vízmérés üzemmódban.

Megjegyzés: A mértékegység beállítása országonként változhat.

Mérés
Súlymérés üzemmód (lásd bal oldali kép)
A.  Állítsa a mérleget szilárd, egyenletes felületre.
B.  Helyezze rá a tálat (ha szükséges) mielőtt bekapcsolná a mérleget.
C.  Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot, ekkor a mér-

leg automatikusan mérőüzemmódba kapcsol.
D.  Ne nyúljon a mérleghez, várja meg, amíg az LCD kijelzőn meg-

jelenik a  „0“ érték.
E.  A lemérendő anyagot tegye a mérlegre és várja meg, amíg az 

LCD kijelzőn megjelenik a mérési érték.

Folyadékmérés (lásd jobb oldali kép)
Pl. tej mérésekor bögrében az alábbi módon járjon el:
A.  Állítsa a mérleget szilárd, egyenletes felületre, helyezze rá az edényt.
B.  Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot.
C.  Várja meg, amíg az LCD kijelzőn megjelenik a  „0“ érték, majd nyomja meg a MODE 

gombot és válassza ki a  „tej“ lehetőséget.
D.  Nyomja meg a UNIT gombot és állítsa a  „bögre“ lehetőségre.
E.  Az LCD kijelzőn megjelenik a mérési érték.

Kinullázás és tára
Több tárgy egymás után is lemérhető a mérleg kikapcsolása 
nélkül. Helyezze a lemérendő anyagot a mérlegre, majd várja 
meg az érték kijelzését. Nyomja meg az ON/OFF gombot, ekkor 
az LCD kijelző kinullázódik. Ekkor felhelyezheti a következő anyagot. A művelet többször 
megismételhető. 

1. Tára (bal oldali kép) 
Ha a végérték az LCD kijelzőn >0g.
Az LCD kijelzőn  „----“ vagy „0g“ érték szerepel, az ON/OFF minden egyes megnyomása 
után, kérjük, várjon. Ha megjelenik a „0g“ érték és a  „T“ ikon a bal alsó sarokban egyide-
jűleg, azt jelzik, hogy a tára funkció aktív. A maximális teherbírás a mérlegen levő tárgyak 
össztömegével csökken.
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2. Kinullázás (jobb oldali kép)
Ha a végérték az LCD kijelzőn <0g.
Az LCD kijelzőn  „----“ vagy „0g“ érték szerepel, az ON/OFF minden egyes megnyomása 
után, kérjük, várjon. Ha megjelenik a  „----“ ikon, várja meg hogy a mérleg a „0g“ értéket is 
kijelezze, ekkor a mérleg értékei kinullázódtak. A maximális teherbírás nem változik. 

Automatikus kikapcsolás
A mérleg automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercnél tovább 
használaton kívül van, vagy a kijelzőn a  „0“ érték szerepel hosz-
szabb ideig.

Manuális kikapcsolás
Használat után mindig kapcsolja ki a mérleget az ON/OFF 3 másodpercnyi lenyomva tartá-
sával. Megőrizheti ezzel az elem élettartamát.

Hibajelentések
1. Cseréljen elemet.
2.  A mérleg túlterhelt. A meghibásodás elkerülése végett vegyen le minden tárgyat a mér-

legről. A maximális teherbírás a mérlegen látható.

Megjegyzések
A folyadékok kitöltése előtt, a mérőpoharat emelje le a mérlegtestről. Kitöltés közben a poharat tartsa a fogantyú-
nál fogva, hüvelykujját a fogantyú felső részén megtámasztva a képen látható módon. 

Tisztítás és karbantartás
1.  A mérleget törölje tisztára puha, enyhén benedvesített (ne vizessel) törlőkendővel. A mérőpoharat tisztítás előtt 

emelje le a mérlegről. Előtte győződjön meg róla, hogy a mérőpohár üres legyen. A mérleget ne merítse vízbe, 
nem vízálló.

2.  Az ételektől, fűszerektől, ecettől stb. bepiszkolódott műanyag alkatrészeket elmosogathatja mosogatószeres 
vízben. Kerülje a készülék savas ételekkel való érintkezését. 

3.  A mérleget mindig szilárd, egyenletes felületre állítsa. Ne használja szőnyegre állítva.
4.  Védje a mérleget ütésektől, leeséstől. Soha ne tegye le a talajra. 
5.  A mérleg rendkívül pontos, érzékeny műszerekkel rendelkezik. Bánjon vele óvatosan. 
6.  A mérleget szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolja.
7.  Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni, ellenőrizze, hogy az elem megfelelően be van-e helyezve, és nincs-e 

lemerülve.
8.  Kizárólag háztartási felhasználásra kifejlesztett. Ne használja egyéb célokra.
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Környezetvédelmi információk
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-
telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
• külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
• a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
•  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények 

során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghi-
básodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai 
hibákért.


