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Dijital kaşık tartı

Kullanım Kılavuzu
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Teknik bilgiler
Model:                 386 672

Pil:                     1 adet CR2032 (Lityum ), 3 V
(UN 38.3’e göre test edilmiştir)

Nominal güç:        0,63 Wh 

Ölçüm aralığı:       0,5 ila 300 g / 0.005 ila 10.5 oz

Ölçüm hassasiyeti:  0,1-g-g adım/ 0.005-oz adım

Yaklaşık 120 saniye sonra otomatik kapanma.

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde 
üründe teknik ve dizayn değişikliği 
yapma hakkımız saklıdır.



Güvenlik uyarıları
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Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu
ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavu-
zunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu
 saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu
kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kaşıklı terazi 300 gr ağırlığa kadar küçük miktar -•
da gıda maddelerinin tartılması için öngörül müş -
tür. Kaşık tartıyı karıştırmak için kullanmayın! 

Kaşık tartı ile ilaç ölçmeyin!•

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari•
amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE 

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu•
ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pil
yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmalara
neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle
hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda
girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi
yardım alın.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 
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Yangın/yanma/yaralanma UYARISI

Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde•
 patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mut-
laka kutupların doğru olmasına (+/–) dikkat edin.
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın
(bkz. „Teknik bilgiler“).

Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, göz-•
lerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin.
Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla
yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atıl -•
mamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. 

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Pilleri aşırı ısıdan koruyun. •
Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun
süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. 
Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları
önlemiş olursunuz.

Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını tak-•
madan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Kaşık tartıyı dikkatli kullanın. Düşürmeyin ve•
güçlü sarsılmalara karşı koruyun.

Kaşık tartıyı tutma yerine kadar su veya sıvıya•
batırmayın. Ayrıca sıvı karıştırmak için kullan-
mayın. Aksi takdirde takma aksından cihaza sıvı
girebilir.

Ürünü aşırı sıcaklık değişiminden, nemden,•
 doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı
yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aksi takdirde
 tartının mekanizması hasar görebilir.



Tartıyı aşırı yüklemeyin. Bunun sonucunda tartma•
hücreleri kalıcı biçimde hasar görebilir. 
Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 300 g aşıl-
mamalıdır!

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı•
 kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Pil yerleştirme / değiştirme
Pillere dokunma sonucu temas yüzey-
leri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole
olup çalışmayabilir. Bu nedenle pili
kuru, yumuşak bir bezle tutun.

Pil yuvasındaki küçük kapakçığı yana iterek pil1.
yuvasını açın.

Teslimat kapsamında bulunan pili, kilit mandal-2.
larının altına itin ve pili, metal temas nokta-
sının altında bulunacağı şekilde pil yuvasına
bastırın. Bu esnada kutupların doğru olmasına
dikkat edin. 
Artı kutbu (+) yukarıyı göstermelidir.

Pil yuvasını kapatın.3.

Metal temas
noktası

Kilit mandallar
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Pil değiştirme

Eğer ekranda sürekli Louu yanıyorsa
veya hiçbir gösterge yoksa pillerin

değiştirilmesi gereklidir.

Tükenmiş pili aynı türden yeni bir pil ile açık-m

landığı gibi değiştirin. 
Kullanılmış pilleri çıkarmak için, metal temas
noktasını sivri, ince bir nesne ile (örn. kurşun
kalemi) yan tarafa bastırın.

Kullanım
Kaşık başlıklarını ilk kullanım öncesi, bu kıla-m

vuzun arkasındaki „Temizleme“ bölümünde
açıklandığı gibi temizleyin.

Başlığı takma / değiştirme

Dilediğiniz kaşık başlığını cihazın takma aksınam

takın.

Çıkarmak için kaşık başlığını takma aksındanm

çekmeniz yeterlidir.

Tartı ile „tatlı kaşığı“ ve „yemek kaşığı“ gibi tarif
ölçülerini belirlemeniz için kaşık başlıklarında
bunun için uygun ölçüleme bulunur.



Küçük kaşık başlığı ölçüleri:
1 TK (Tsp)
2 TK (Tsp)
1 YK (Tbsp)
1 1/2 YK (Tbsp)

Büyük kaşık başlığı ölçüleri:
1 YK (Tbsp) — 15 ml
2 YK (Tbsp) — 30 ml
3 YK (Tbsp) — 45 ml

Tartma

Kaşık tartıyı yatay tutun ve /TARA tuşuna1.
basarak cihazı açın. Ekranda kısaca 88888
görüntülenir, bu esnada tartı kalibre edilir. 
Sonrasında 0.0g (veya 0.000oz) görüntülenir. 

Eğer 0.0g (veya 0.000oz) görünmüyorsa
kısaca /TARA tuşuna basın.

Gerektiğinde UNIT tuşuna basarak , g (gram)2.
birimini oz (ons) birimine çevirebilirsiniz.
 Standart olarak tartı grama ayarlıdır.

Dilediğiniz malzemeyi direkt kaşık başlığın üze-3.
rine koyun ve kaşık tartıyı tekrar yatay tutun. 
Bu esnada kaşık tartıyı sabit tutun ve
ölçülen ağırlığın ekranda görüntülenmesini
bekleyin.
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Hold fonksiyonu

Ekranda görüntülenen değeri „dondurabilirsiniz“;
örn. bu sayede değeri daha iyi okuyabilirsiniz. 

Değer gösterildiği zaman HOLD tuşuna basın. m

Artık, malzemeyi kaşık başlığından çıkarsanız
bile değeri görebilirsiniz. Ekranın sol üst
 kısmında ilave olarak HOLD görüntülenir.

HOLD tuşuna tekrar basarak normal tartmam

moduna geri dönebilirsiniz.
Ekranın sol üst kısmındaki HOLD silinir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

Dara fonksiyonu ile birden fazla malzemeyi art arda
aynı kaşık başlığında ölçebilirsiniz.
Ancak bu esnada kaşık tartıyı aşırı yüklemeyin –
toplam azami yük 300 g seviyesi aşılmamalıdır!

İlk malzemenin ağırlığını ölçün ve kısaca 1.
/TARA tuşuna basarak tartıyı sıfırlayın.
Ekranda yeniden 0.0g (veya 0.000oz) görün-
tülenir.

Bir sonraki malzemeyi kaşık başlığa ekleyin.2.
Ekranda şimdi bu malzemenin ağırlığı göste-
rilir.

Bu işlemi, izin verilen toplam ağırlığı (300g)m

geçmediğiniz ve malzemelerin hacmi kaşık
başlığınkini geçmediği sürece dilediğiniz kadar
tekrarlayabilirsiniz.

Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir
kısmını kaşık başlıktan aldığınız için negatif bir
değer (–) gösteriyorsa, TARA tuşuna basın. 
Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.
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Fazla yük

Ekranda Err gösteriliyorsa tartının
ölçüm aralığı (300 g) aşılmış

demektir.

Malzemeyi kaşık başlıktan çıkararak, normalm

ölçüm moduna geri dönebilirsiniz.

Cihazı kapatma

Kaşık tartıyı kapatmak için /TARA tuşunu,m

ekrandaki gösterge silinene kadar basılı tutun.

Teraziyi kullanmıyorsanız cihaz yakl. 120 saniye
sonra otomatik olarak kapanır.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli
elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde
cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış
çıkabilir. 
Eğer kaşık tartı bariz biçimde yanlış değerler gös-
teriyorsa cihazı geriye alın ve gerekirse konumunu
değiştirin. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Pili cihazın içinden çıkarın, birkaç saniyem

 bekleyin ve pili ardından tekrar artı kutbu
yukarıda olacak şekilde takın.
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Temizleme
Temizlemek için kaşık başlığı daima cihazdanm

çıkarın.

Kaşık başlıkları elle veya bulaşık makinesindem

temizleyin.

Gerektiğinde tutma kısmını hafif nemli birm

bezle silin ve sonrasında yumuşak bir bezle
kurulayın. 
Hiçbir zaman tutma kısmını suya daldırmayın.
Bulaşık makinesi için de uygun değildir.

İmha etme
Bu sembolle işaretlenen cihazlar, 
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte
atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye 
atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki
toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
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www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası:

386 672

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:          

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr 


