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Digitális 
kanálmérleg

Használati útmutaó



Termékrajz (tartozékok)

kis 
mérőkanál

nagy 
mérő -
kanál

markolat
 akasztóval

kijelző

UNIT gomb / TARA gomb

HOLD gomb

tengely

elemtartó

kitámasztó
(alul)

Kép nélkül: 
1 db elem
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Műszaki adatok
Modell:                          386 672

Elem:                         1 db CR2032 (lítium), 3 V
(az UN 38.3 (ENSZ szállítási
teszt) szerint tesztelve)

Névleges energia:       0,63 Wh

Mérési tartomány:       0,5 – 300 g / 0.005 – 10.5 oz

Mérési léptékek:          0,1 g-os / 0.005 oz-s lépték 

Automatikus kikapcsolás kb. 120 másodperc után.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfej-
lesztés során műszaki és optikai változtatásokat
hajtsunk végre az árucikken.



Biztonsági előírások
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Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, 
és az esetleges sérülések és károk elkerülése
 érdekében csak az útmutatóban leírt módon
 használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén
később ismét át tudja olvasni. Amennyiben meg-
válik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új
tulajdonosnak.

Rendeltetés

A kanálmérleget kis  mennyiségű élelmiszerek•
mérésére tervezték legfeljebb 300 g-ig. 
Ne használja a kanálmérleget keverőkanálként!

Ne adagoljon a kanálmérleggel gyógyszert!•

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas,•
ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében 

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A ter-•
mékben egy gombelem található. Egy gombelem
lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérü-
léseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért az új és a használt elemeket, valamint 
a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyer-
mekek nem férnek hozzá. 
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha 
az más módon az emberi szervezetbe került,
azonnal forduljon orvoshoz. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll fenn! 
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VIGYÁZAT – égési sérülések/tűzveszély/
sérülésveszély

Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés•
esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelye-
zésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra
(+/–). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítmé -
nyű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok“).

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az•
bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érint -
kezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet
mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon
orvoshoz.

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni•
vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az ele-•
meket a termékből, amikor azok elhasználódtak,
vagy ha hosszabb ideig nem használja a termé -
ket. Így elkerülhetők az elemből kifolyt sav által
okozott károk.

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és •
a készülék csatlakozási felületeit az elemek
 behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

Óvatosan bánjon a kanálmérleggel. Ne ejtse le •
és óvja az erős rázkódásoktól.

A kanálmérleget ne merítse vízbe vagy más•
folyadékba a nyeléig. Ne használja folyadékok
keverésére. A tengely körül befolyhat a folyadék
a készülékbe.

Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozások -•
tól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és



 szélsőséges hőmérséklettől. Ellenkező esetben 
megsérülhet a mérleg mérőszerkezete. 

Ne terhelje túl a mérleget, mert ezáltal a mérő-•
cellák helyrehozhatatlanul  megrongálódhatnak.
A 300 g-os maximális összsúlyt túllépni tilos!

A termék tisztításához ne használjon súroló•
hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény
kefét stb.

Elem behelyezése / cseréje
Ha az elemet puszta kézzel érinti meg,
az elem érintkezőin olyan szennyező-
dések keletkezhetnek, amelyek szige-
telő hatásúak lehetnek. Ezért az elemet
csak egy száraz, puha kendővel fogja
meg.

Nyissa fel az elemtartót az elemtartó fedelén1.
található fül oldalra nyomásával.

Tolja be a mellékelt elemet a rögzítőfülek alá,2.
és nyomja be az elemtartóba, hogy az a fém
érintkező alá kerüljön. Eközben ügyeljen a
helyes polaritásra. A pozitív pólus (+) nézzen
felfelé.

Zárja vissza az elemtartót.3.

fém
 érintkező

rögzítőfülek
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Elemcsere

Az elemcsere akkor válik szüksé-
gessé, ha a kijelzőn a Louu jelzés

lesz látható, illetve ha semmit sem jelez a mérleg.

Cserélje ki az elhasználódott elemet ugyan-m

olyan típusúra, az előzőekben leírt módon. 
Az elhasznált elem kivételéhez óvato san tolja
félre egy kissé a fém érintkezőt egy hegyes,
keskeny tárggyal (pl. ceruzával).

Használat
Az első használat előtt tisztítsa meg a mérő-m

kanalakat a „Tisztítás“ fejezetben leírtak
 szerint.

Mérőkanál felhelyezése / cseréje

Helyezze fel a kívánt mérőkanalat a készülékm

 tengelyére.

Az eltávolításhoz húzza le egyszerűen m

a mérőkanalat a tengelyről.

A receptekben olvasható „teáskanál” és „evőkanál”
mennyiségek mérleggel történő meghatározását 
mindkét mérőkanálon megfelelő skála segíti.

Kis mérőkanál skálája:
1 tk. (Tsp)
2 tk. (Tsp)
1 ek. (Tbsp)
1 1/2 ek. (Tbsp)



Nagy mérőkanál skálája:
1 ek. (Tbsp) — 15 ml
2 ek. (Tbsp) — 30 ml
3 ek. (Tbsp) — 45 ml

Mérés

A készülék bekapcsolásához tartsa a kanálmér-1.
leget vízszintesen és nyomja meg a /TARA
gombot. A kijelzőn rövid időre a 88888 látha -
tó, ezalatt a mérleg kalibrálást végez. Ezután 
a 0.0g (ill. 0.000oz) jelenik meg. 

Ha nem a 0.0g (ill. 0.000oz) jelenik meg,
nyomja meg röviden a /TARA gombot.

Szükség esetén nyomja meg a UNIT gombot,2.
így kapcsolhatja át a mértékegységet g-ról
(gramm) oz-ra (uncia). A mérleg alapbeállítása
a gramm.

A kívánt hozzávalót közvetlenül a mérőkanállal3.
vegye fel, majd tartsa a kanálmérleget ismét
vízszintesen. 
Tartsa közben teljesen nyugodtan a készü-
léket, míg a mért súly megjelenik a kijelzőn.

Hold (tartás) funkció

A meghatározott súlyt a képernyőn „befagyaszt-
hatja”, pl. a jobb leolvashatóság érdekében. 

Nyomja meg a HOLD (tartás) gombot, amint m

a meghatározott súly megjelenik a kijelzőn. 
Ezután a súly folyamatosan látszik, akkor is, 
ha a mért anyagot eltávolítja a mérőkanálról. 
A kijelző bal felső részén megjelenik a HOLD is.
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Nyomja meg újra a HOLD gombot a normálm

mérési üzemmód visszaállításához. A ki jelző
bal felső részén eltűnik a HOLD felirat.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

A hozzámérési funkcióval ugyanazon mérőkanállal
egymás után több hozzávalót is kimérhet.
Azonban ne terhelje túl a kanálmérleget – 
a maximális 300 g-os összsúlyt túllépni tilos!

Határozza meg az első hozzávaló súlyát, majd1.
röviden nyomja meg a /TARA gombot a
mérleg lenullázásához. 
A kijelzőn ismét a 0.0g (ill. 0.000oz) látható.

Helyezze a mérőkanálra a következő hozzá-2.
valót. A mérleg most csak ezen hozzávaló
súlyát mutatja.

Ezt annyiszor ismételheti meg, míg a megen-m

gedett összsúlyt (300 g) vagy a mérőkanál
befogadó térfogatát el nem éri.

Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert
az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolítot -
ta a mérőfelületről, akkor nyomja meg röviden a 

/TARA gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

Túlterhelés

Ha a kijelzőn Err látható, túllép te a
mérleg mérési tartományát (300 g).

Távolítsa el a mérendő anyagot a mérőkanálrólm

hogy visszaállítsa a normál mérési üzemmó dot.
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A készülék kikapcsolása

A kanálmérleg kikapcsolásához tartsa lenyom -m

va a /TARA gombot egészen addig, amíg a
kijelzőn lévő szöveg eltűnik.

Ha nem használja a mérleget, az kb. 120 másodperc
után automatikusan kikapcsol.

Gyári beállítások visszaállítása működési hiba
esetén (reset)

A mérleget tartsa távol a különösen erős elektro-
mágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobil-
telefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy
téves értékkijelzést okozhatnak. 
Ha a kanálmérleg nyilvánvalóan rossz értéket mu -
tat, állítsa alaphelyzetbe a készüléket, és szükség
esetén helyezze máshová. Ezután a mérleg ismét
üzemkész.

Vegye ki az elemet a mérlegből, várjon néhánym

másodpercet, majd a helyezze vissza az
elemet a pozitív pólussal (+) felfelé.

Tisztítás
A tisztításhoz a mérőkanalakat mindig vegyem

le a készülékről.

Mosogassa el a mérőkanalakat kézzel vagy m

a  mosogatógépben.

Szükség esetén törölje le a markolatot egym

enyhén benedvesített kendővel, majd törölje
szárazra egy puha ruhával. 
Soha ne merítse a mérleget vízbe . 
A termék mosogatógépben nem tisztítható.
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Hulladékkezelés
Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhe-
lyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy
városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem
 háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott
elemeket és akkumulátorokat az illetékes telepü-
lési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a
forgalmazó szakkereskedésekben adja le.
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www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 

386 672

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu 


