Digitális konyhai mérleg ACCURA 5.0 kg
Használati utasítás
Leírás
1. Mérőfelület
2. Kijelző
3. Bekapcsolás/kikapcsolás
4. Tára funkció
5. Gramm/uncia
6. Elemfedő lapocska
Méréshatár/beosztás
1 – 5000 g / 1 g
Első használat előtt
A behelyezett elemről távolítsa el a biztosítékot (1).
Bekapcsolás
A mérleget helyezze egyenes felületre és nyomja meg a „bekapcsolás szimbólumot”. A kijelzőn megjelenik a „0 g“ felirat, a mérleg készen áll a
grammban való mérésre (2).
Vigyázat! Ha a bekapcsolás után a kijelzőn az “unSE” felirat jelenik meg, a mérleg nincs stabil helyzetben. Kapcsolja ki a mérleget, helyezze át
egyenes felületre és újra kapcsolja be.
Mérés
Helyezze a mérlegre a megfelelő mérőedényt, nyomja meg a “TARE” gombot és nullázza ki a kijelzőt (3). Az edénybe helyezze bele az
élelmiszert, a kijelzőről leolvasható a súlya. További alapanyagok hozzáadása után a kijelzőn az alapanyagok összsúlya látható. Ha túllépi a mérleg
terhelhetőségét a kijelzőn az “EEEE” felirat jelenik meg.
Hasznos tipp: A megfelelő méretű és konzisztens alapanyagok egyenes az üvegfelületre helyezve mérhetőek.
Tára funkció
Hagyja az edényben a már lemért alapanyagot és nyomja meg a “TARE” gombot. Helyezze az edénybe a következő alapanyagot, a kijelző kijelzi
a súlyát. így lehet fokozatosan lemérni több alapanyagot egészen a megengedett 5 kg terhelhetőségig (4). Ha túllépi a mérleg terhelhetőségét, a
kijelzőn megjelenik az “EEEE” felirat.
Mértékegység beállítása
Nyomja meg a mérleg “g/lb” gombját (5). A kijelzőn megjelenik “0.000 lb” felirat, a mérleg készen áll a fontban való mérésre. A következő
bekapcsoláskor a mérleg az előzőleg beállított mértékegységben fog mérni.
Kikapcsolás
Tartsa ujját a “kikapcsolás” gombon és kapcsolja ki a mérleget. A mérleg automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.
Elemcsere
Az ACCURA digitális konyhai mérleghez tartozik egy 3V-os CR2032 típusú elem. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jele “+-”,
cserélje ki az elemet. Használjon minőségi, CR2032 típusú, lítiumos elemeket. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki
belőle az elemet és külön tárolja. A használt elem nem háztartási hulladék, hanem leadható visszagyűjthető pontokon.
Tisztítás
A mérőfelület tisztítására alkalmazzon üvegtisztító szert. A mérleg többi részét törölje át nedves törlőkendővel. Tisztításkor ne használjon
mosogatószert, maró hatású és homok alapú készítményeket. A mérleget ne tisztítsa folyó víz alatt és mosogatógépben sem!
Figyelmeztetés
Ha túllépi a mérleg terhelhetőségét, a kijelzőn megjelenik az “EEEE” felirat. Ebben az esetben vegye le az élelmiszert a mérlegről és csökkentse a
mennyiségét. Az élelmiszerek össztömege nem haladhatja meg az 5 kg-ot.
A mérleget ne tartsa párás, nedves és magas hőmérsékletű helyen. Az üveg mérőfelületre ne tegyen forró edényeket, forró ételeket, vegyszereket
stb.
Ne használja a mérleget elektromágneses mezőt létrehozó berendezések közelében, pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. Az elektromágneses
sugárzás okozta hibás működés esetén távolítsa el a zavar forrását. Kapcsolja ki a mérleget és ismét kapcsolja be.
3 év garancia
Ez a termék az értékesítés napjától számított, 3 év garanciával rendelkezik, amennyiben a használati utasításnak megfelelően volt használva.
A garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

-

a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva

-

a hibák ütés, esés, hanyagság következtében keletkeztek

-

a terméken jogosulatlanul hajtottak végre módosításokat és változtatásokat

