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Gratulálunk
az új konyhai mérlegének megvásárlásához.
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GRATULÁLUNK

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a
gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos eszközök használatánál
legyen óvatos és tartsa be a következő utasításokat.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATÁHOZ
•

Ezt a berendezést nem olyan személyek- •
nek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik
csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású
személyek, ha nincs mellettük felügyelő •
vagy biztonságukért felelős személy, aki
ellátta őket a berendezés használatára vo- •
natkozó utasításokkal.

•

A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük,
hogy biztosítsa, nem fognak a készülékkel
játszani.
•

•

A konyhai mérleg üzembe helyezése előtt
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi szükség esetére.

•

Első használat előtt a konyhai mérlegről •
távolítsa el az összes reklámcímkét.
Semmilyen esetben se javítsa a konyhai •

•

mérleget maga és hajtson végre rajta
módosításokat. Minden javítást bízzon a •
Catler szakszervizre. A konyhai mérlegbe
beavatkozással elveszítheti a jótállási tel•
jesítésre vonatkozó jogát.
•
•

A konyhai mérleget gyúlékony és illékony
•
anyagoktól távol használja és tárolja.
A mérleget ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy
olyan helyre, ahol forró sütővel érintkezhetne. A mérleget ne tegye ki szélsőséges •
hőfokoknak, közvetlen napfénynek, nagy
páratartalomnak és ne tegye túl poros kör- •
nyezetbe.

Első használat előtt győződjön meg, hogy
a mérlegbe helyesen tette be a 3 AAA típusú alkáli elemet.
A lemerült elemeket cserélje ki újakkal. Ne
használjon együtt régi és új elemeket.
Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a mérlegbe és
károsíthatják.
A lemerült elemeket a helyi előírásokkal
összhangban semmisítse meg. Az elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba,
hanem kijelölt helyen adja le megsemmisítésre.
A mérleget tartsa tisztán. További információkat a „Karbantartás“ részben talál.
Ne használjon dörzsszereket vagy drótszivacsot, hogy ne sérüljön a felület.
A konyhai mérleg csak háztartási használatra szolgál.
A mérleget ne használja másra, mint amire
tervezték.
A konyhai mérleget ne tegye ki szöktellő
vagy csöpögő víz vagy más folyadék hatásának. Soha se merítse a mérleget vízbe
vagy más folyadékba.
A konyhai mérlegben ne használjon feltöltős elemet.
Minden más karbantartást, mint a rendes
tisztítás, csakis szakszerviz végezhet.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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A KONYHAI MÉRLEG LEÍRÁSA

A sec gomb
- időzítő
módban a
másodpercek
beállítására
szolgál

A min/unit
gomb
- mérés módban
a „unit“ az egység
kiválasztására szolgál
- időzítő módban a „min“
a percek beállítására szolgál.
Be/kikapcsolás gomb
Utánmérlegelés funkció

Időzítő funkció gomb
Negatív érték
- Tara módban az edény
elvétele után megjelenik a
—. Ez a negatív értéket jelöli az
edénynél.

Érintős kijelző
Időzítő
Elemállapot
jelző

„Tara“ funkció Számmező
(utánmérlegelés)
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A KONYHAI MÉRLEG LEÍRÁSA

Tömegegységek:
g, oz, ml, ﬂ. oz

A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATA
Első használat előtt
Első használat előtt távolítsa el az összes reklámcímkét a mérlegről.
Törölje le a mérleget finom, enyhén nedves
ronggyal és szárítsa meg.

Az elemek behelyezése
Vegye le az elemtér fedőt a mérleg alulsó részén.
Tegyen be 3 AAA típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint.

A tömegegységek beállítása
Mérlegelés módban „0.0“ vagy „0“ kijelzésnél
nyomogassa a
gombot és válassza ki a tömegegységet.
A tömegegységek a következő sorrendben
változnak:
g → oz → ml → fl.oz → g.
A tömegegységek között csak akkor lehet
átkapcsolni, ha a mérleg ki van nullázva és
nyugalmi állpaotban van.

MEGJEGYZÉS

Tegye vissza az elemtér fedőt és csukja le.
A mérleget tegye egyenes és száraz felületre.

Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja,
mindig vegye ki az elemeket.

MEGJEGYZÉS

Elem-lemerülés jelző: Ha az elem tápfeszültsége
alacsony, a kijelzőn 2 másodpercre a „Lo“ jelenik
meg és a készülék kikapcsol.

MEGJEGYZÉS
Tömegmérés
A mérleg bekapcsolása / kikapcsolása
Nyomja meg egyszer a
gombot és a kijelzőn a „0“ jelenik meg és a mérleg az utoljára használt tömegegység módba kapcsol. A
mérleg használatra kész.

Ha oz (uncia) tömegegység használatánál a
tömeg túllépi a 16 oz-t, a kijelzőn lb és oz (font
és uncia) együtt jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
A jelző túlterhelt: EEEE.
Amint a tömeg túllépi a 5250 g-t, az EEEE
(túlterhelt) jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
Azélelmiszereket ne rakja a mérlegre, hanem
használjon fóliát, tálat vagy edényt.

MEGJEGYZÉS

gombot kb. 5 máNyomja meg és tartsa a
sodpercig és a mérleg kikapcsol.

A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATA
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Automatikus kikapcsolás funkció
Mérlegelés mód: Ha nem végez műveletet
10 másodpercig, a kijelző háttérvilágítás kikapcsol és a mérleg önműködően egy perc
után kikapcsol.
Időzítő mód: Ha az időzítő beállítása során
nem végez semmilyen műveletet vagy a készülék nem kezd 10 másodpercig visszaszámolni, a kijelző háttérvilágítás kikapcsol és
a mérleg önműködően kikapcosl további 20
másodperc tétlenség után.
Utánmérlegelés funkció (TARE)
Az utánmérlegelés funkció élelmiszer tállal
együtti mérlegelésénél használatos, ha csak a
hozzávalók tömegét akarja megmérni. A következőképpen járjon el:
a) A mérlegre tegyen megfelelő edényt,
amelyben a hozzávalókat méri. Nyomja meg röviden a
gombot és kijelző kinullázódik.
b) Az edénybe tegye a megmérni kívánt
hozzávalót. A hozzávaló tömege megjelenik a kijelzőn. Ha ugyanabban az
edényben több hozzávalót akar lemérni, röviden nyomja meg minden egyes
hozzávaló lemérése után a
gombot
és a kijelző kinullázódik és mérheti a következő hozzávalót. Így folytassa, amíg
le nem méri az összes hozzávalót.
Ha az edény tömege kisebb mint 600 g,
nyomja meg egyszer röviden a
gombot és
a kijelző kinullázódik: „0“. A maximum mérhető tömeg mindig 5000 g.
Ha a tömeg nagyobb mint 600 g, pl. 605 g,
nyomja meg egyszer röviden a
gombot. A
kijelző kinullázódik „0“ és kijelzőn megjelenik
még a „TARE“.
A maximum mérhető tömeg 605 g-mal csökkentve van, és ezért a maximum mérhető tömeg 4395 g (5000 g – 605 g)
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A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATA

Maximum mérhető tömeg: 5000 g / 11 lb : 0,4
oz / 5000 ml / 176,4 fl.oz
Minimum mérhető tömeg: 2 g

MEGJEGYZÉS
Visszaszámolás
A visszaszámolás funkciót használhatja olyan
főzéshez, amely pontos főzési időt igényel
mint pl. tészta vagy rizsa.
1. Nyomja meg a
gombot és kapcsolja a mérleget időzítő módba, ahol beállíthatja a visszaszámlálás idejét.
2. A
a

gombbal állítsa be a perceket és
gombbal a másodperceket.

3. A beállított idő jóváhagyásához
nyomja meg a
gombot és a mérleg elkezd visszaszámolni. Ha le kell
állítania a visszaszámlálást, nyomja
meg egyszer a
gombot. A visszaszámlálás leáll. Amnt folytatni akarja
a visszaszámlálást, nyomja meg újra a
gombot.
4. Ha a visszaszámlálás befejeződik,
hangjelzés hallatszik 1 percig. Bármelyik gomb lenyomásával a hangjelzés
kikapcsol.
5. Ha az időzítőt ki akarja nullázni, tartsa lenyomva a
gombot 3 másodpercig, majd a kijelzőn megjelenik a
„00:00“.
Módok közti átkapcsolás
1. Nyomja meg röviden a
gombot
és a visszaszámlálás mód mérlegelés
módba kapcsol.
2. Nyomja meg röviden a
gombot a
mérlegelés módból visszaszámlálás
módba kapcsoláshoz.

Használati tippek
1. A lemérni kívánt tárgyat vagy tálat tegye a mérleg közepére. Ezzel pontos
adatokat kap.
2. A mérleget ne tegye szőnyegre.
3. A mérleget mindig egyenes és száraz
felületre tegye. A pontos mérés érdekében a mérlegre ne tegyen semmit, ha nem használja.
4. Az elemek hosszú élettartamának
biztosítása érdekében az összes hozzávaló lemérése után kapcsolja ki a
mérleget.

A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATA
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KARBANTARTÁS
A konyhai mérleg tisztítása
A mérleg külső felületét törölje le lágy, enyhén
nedves ronggyal és törölje szárazra.
A tisztításhoz ne használjon drótszivacsot
vagy dörzs-tisztító szereket, hogy ne sérüljön
a felület.

Soha se tegye a konyhai mérleget vízbe vagy
más folyadékba. A mérleget ne mossa mosogatógépben.

MEGJEGYZÉS
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KARBANTARTÁS

A konyhai mérleg tárolása
A konyhai mérleget száraz és hideg helyre
tegye el, pl. konyhaszekrénybe. Ezzel védve
van az esetleges portól és más szennyeződésektől.
Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja,
mindig vegye ki az elemeket.

A használt elemek likvidálása
A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. A kijelölt gyűjtőhelyeken adja le
őket. További tájékoztatást a helyi szerveknél szerezhet.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más
európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.
Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal
sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges
információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.
Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.
Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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