
ENDigital kitchen measuring cup

The scale is powered by a CR2032 lithium battery. There is a plastic tape under the battery to prevent the 
battery from discharging during transport, remove this tape before use.

1. Place the scale on a stable horizontal surface.
2. Press the top “ON”  button to turn on. The display shows the internal temperature in degrees C and the 

weight in grams (0 g). If you want to change this to ml, pounds or ounces, press the “MODE”  button on 
the bottom of the device.

3. If you already want to measure with a component, you need to equalize and tare the scale. To do this, press 
the “TARE”  button.

4. Place the objects to be measured in the jug of the scale and the device will indicate their weight. Press 
the „ON”  button to switch off the scale. The scale will also turn off automatically within 1 minute if it 
detects that it is not in use.
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Digitaler Küchenmessbecher

Die Waage wird mit Lithiumbatterien vom Typ CR2032 betrieben. Unter der Batterie befindet sich ein 
Kunststoffstreifen, der verhindert, dass sich die Batterie während des Transports entlädt. Entfernen Sie diesen 
Streifen vor dem Gebrauch.
1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile horizontale Fläche.
2. Drücken Sie zum Einschalten die obere Taste „ON“ . Das Display zeigt die Innentemperatur in Grad 

Celsius und das Gewicht in Gramm (0 g) an Wenn Sie dies in ml, Pfund oder Unzen umrechnen möchten, 
drücken Sie die Taste „MODE„  auf der Unterseite des Geräts.

3. Wenn Sie mit einer Zutat wiegen möchten, müssen Sie die Waage ausbalancieren. Drücken Sie dazu die 
Taste „TARE“ .

4. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in den Becherteil der Waage und die Waage zeigt ihr Gewicht an. 
Um die Waage auszuschalten, drücken Sie die Taste „ON” . Die Waage schaltet sich außerdem innerhalb 
von 1 Minute automatisch ab, wenn sie feststellt, dass sie nicht benutzt wird.

TARE FUNCTION
You can take several measurements at the same time without removing the container. Before adding any 
new material, press the “TARE”  button, after 2 seconds the display will re-tare the scale to 0 grams 
and then place the object to be measured in the bowl and the scale will only show the weight of the newly  
weighed object.
During tare, “Tare” appears in the lower corner of the display. After lifting the jug, the display will show a 
negative weight value.

WARNING
Uncertified scale!
• Be careful not to expose the device to water or other 

liquids.
• Do not use with wet hands.
• The scale is for household use only.
• Do not put hot things on the scale.
• Use only the recommended battery. Replace the 

battery if you see “LO” on the display.
• If the LCD monitor does not turn on after pressing the 

ON button, replace the battery.
• Insert a new battery into the socket, check for  

correct polarity.
• Close the battery cover.
• If you do not use the device for a long time, remove 

the battery.
• Keep the battery out of the reach of children. Please 

dispose of the discharged battery in the appropriate 
containers. Do not dispose of the battery in the 
household waste.

• Do not weigh more than 1000 g on the scale.

CLEANING
Wipe the scale with a soft damp cloth. Do not 
use any chemicals or cleaning agents.
Do not immerse the scale in water.

DEVICE PARAMETERS
High precision measuring device.
Tare function.
Maximum weight limit: 1000 g
Accuracy: 1 g
Units of measurement: g, ml, oz, cup, ct, lb
Overload indicator:  O_Ld
Power supply:  1 x CR 2032 lithium battery
Low battery:  LO
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DEDigitaler Küchenmessbecher

Die Waage wird mit Lithiumbatterien vom Typ CR2032 betrieben. Unter der Batterie befindet sich ein 
Kunststoffstreifen, der verhindert, dass sich die Batterie während des Transports entlädt. Entfernen Sie diesen 
Streifen vor dem Gebrauch.
1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile horizontale Fläche.
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Celsius und das Gewicht in Gramm (0 g) an Wenn Sie dies in ml, Pfund oder Unzen umrechnen möchten, 
drücken Sie die Taste „MODE„  auf der Unterseite des Geräts.

3. Wenn Sie mit einer Zutat wiegen möchten, müssen Sie die Waage ausbalancieren. Drücken Sie dazu die 
Taste „TARE“ .

4. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in den Becherteil der Waage und die Waage zeigt ihr Gewicht an. 
Um die Waage auszuschalten, drücken Sie die Taste „ON” . Die Waage schaltet sich außerdem innerhalb 
von 1 Minute automatisch ab, wenn sie feststellt, dass sie nicht benutzt wird.
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TARE FUNCTION
You can take several measurements at the same time without removing the container. Before adding any 
new material, press the “TARE”  button, after 2 seconds the display will re-tare the scale to 0 grams 
and then place the object to be measured in the bowl and the scale will only show the weight of the newly  
weighed object.
During tare, “Tare” appears in the lower corner of the display. After lifting the jug, the display will show a 
negative weight value.

WARNING
Uncertified scale!
• Be careful not to expose the device to water or other 

liquids.
• Do not use with wet hands.
• The scale is for household use only.
• Do not put hot things on the scale.
• Use only the recommended battery. Replace the 

battery if you see “LO” on the display.
• If the LCD monitor does not turn on after pressing the 

ON button, replace the battery.
• Insert a new battery into the socket, check for  

correct polarity.
• Close the battery cover.
• If you do not use the device for a long time, remove 

the battery.
• Keep the battery out of the reach of children. Please 

dispose of the discharged battery in the appropriate 
containers. Do not dispose of the battery in the 
household waste.

• Do not weigh more than 1000 g on the scale.

CLEANING
Wipe the scale with a soft damp cloth. Do not 
use any chemicals or cleaning agents.
Do not immerse the scale in water.



Digitális konyhai mérőkancsó

A mérleg CR2032 típusú lítium elemmel működik. Az elem alatt egy műanyag szalag van, amely 
megakadályozza, hogy az elem szállítás közben lemerüljön, használat előtt távolítsa el ezt a szalagot.

1. Helyezze a mérleget egy stabil vízszintes felületre.
2. Nyomja meg a legfelső, “ON”  gombot a bekapcsoláshoz. A kijelző a belső hőmérsékletet Celsius fokban 

és a tömeget grammban jelzi ki (0 g). Ha ezt át akarja váltani ml-be, fontba vagy unciába, akkor nyomja meg 
a készülék alján található “MODE”  gombot.

3. Abban az esetben, ha már egy összetevővel együtt szeretne mérni, ki kell egyenlítenie, tárázni a mérleget. 
Ehhez nyomja meg a “TARE”  gombot.

4. A mérendő tárgyakat helyezze a mérleg kancsó részébe és a mérleg ki fogja jelezni a tömegüket. A mérleg 
kikapcsolásához nyomja meg az „ON”  gombot. A mérleg automatikusan is kikapcsol 1 percen belül, ha 
azt érzékeli, hogy nem használjuk.

TARE-FUNKTION
Sie können mehrere Messungen gleichzeitig vornehmen, ohne den Behälter zu entfernen. Drücken Sie die 
Taste „TARE” , bevor Sie einen neuen Gegenstand hinzufügen. Nach 2 Sekunden stellt das Display die 
Waage wieder auf 0 Gramm und legt dann den zu wiegenden Gegenstand in die Schale.
Während der TARE-Funktion wird in der unteren Ecke des Displays „Tare” angezeigt. Nachdem Sie den Becher 
angehoben haben, zeigt das Display einen negativen Gewichtswert an.

WARNHINWEIS
Die Waage ist nicht zertifiziert.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser 

oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
• Nicht mit nassen Händen verwenden.
• Die Waage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
• Legen Sie keine heißen Gegenstände auf die Waage.
• Verwenden Sie nur die empfohlene Batterie. Tauschen 

Sie die Batterie aus, wenn Sie „LO“ auf dem Display 
sehen. Wenn sich das LCD-Display nach dem Drücken 
der Taste ON nicht einschalten lässt, wechseln Sie  
die Batterie aus.

• Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und 
achten Sie auf die richtige Polarität.

• Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
• Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät 

längere Zeit nicht benutzen werden.
• Die Batterie sollte von Kindern ferngehalten werden. 

Bitte entsorgen Sie die entladene Batterie in den 
entsprechenden Sammelbehältern. Entsorgen Sie die 
Batterie nicht im Hausmüll.

• Legen Sie nichts auf die Waage, das schwerer 
als 1000 g ist.

REINIGUNG DER WAAGE
Wischen Sie die Waage mit einem weichen, 
feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine 
Chemikalien oder Reinigungsmittel.
Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser ein.

GERÄTEPARAMETER
Hochpräzises Messgerät.
TARE-Funktion.
Maximale Tragfähigkeit: 1000 g
Genauigkeit: 1 g
Maßeinheiten: g, ml, oz, Tasse, ct, lb
Im Falle einer Überlastung wird ein Signal 
ausgegeben:  O_Ld
Stromversorgung: 1 x CR 2032 
Lithium-Batterie.
Anzeige für niedrigen Batteriestand:  LO
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HUDigitális konyhai mérőkancsó

A mérleg CR2032 típusú lítium elemmel működik. Az elem alatt egy műanyag szalag van, amely 
megakadályozza, hogy az elem szállítás közben lemerüljön, használat előtt távolítsa el ezt a szalagot.

1. Helyezze a mérleget egy stabil vízszintes felületre.
2. Nyomja meg a legfelső, “ON”  gombot a bekapcsoláshoz. A kijelző a belső hőmérsékletet Celsius fokban 

és a tömeget grammban jelzi ki (0 g). Ha ezt át akarja váltani ml-be, fontba vagy unciába, akkor nyomja meg 
a készülék alján található “MODE”  gombot.

3. Abban az esetben, ha már egy összetevővel együtt szeretne mérni, ki kell egyenlítenie, tárázni a mérleget. 
Ehhez nyomja meg a “TARE”  gombot.

4. A mérendő tárgyakat helyezze a mérleg kancsó részébe és a mérleg ki fogja jelezni a tömegüket. A mérleg 
kikapcsolásához nyomja meg az „ON”  gombot. A mérleg automatikusan is kikapcsol 1 percen belül, ha 
azt érzékeli, hogy nem használjuk.
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TARE-FUNKTION
Sie können mehrere Messungen gleichzeitig vornehmen, ohne den Behälter zu entfernen. Drücken Sie die 
Taste „TARE” , bevor Sie einen neuen Gegenstand hinzufügen. Nach 2 Sekunden stellt das Display die 
Waage wieder auf 0 Gramm und legt dann den zu wiegenden Gegenstand in die Schale.
Während der TARE-Funktion wird in der unteren Ecke des Displays „Tare” angezeigt. Nachdem Sie den Becher 
angehoben haben, zeigt das Display einen negativen Gewichtswert an.

WARNHINWEIS
Die Waage ist nicht zertifiziert.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser 

oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
• Nicht mit nassen Händen verwenden.
• Die Waage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
• Legen Sie keine heißen Gegenstände auf die Waage.
• Verwenden Sie nur die empfohlene Batterie. Tauschen 

Sie die Batterie aus, wenn Sie „LO“ auf dem Display 
sehen. Wenn sich das LCD-Display nach dem Drücken 
der Taste ON nicht einschalten lässt, wechseln Sie  
die Batterie aus.

• Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und 
achten Sie auf die richtige Polarität.

• Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
• Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät 

längere Zeit nicht benutzen werden.
• Die Batterie sollte von Kindern ferngehalten werden. 

Bitte entsorgen Sie die entladene Batterie in den 
entsprechenden Sammelbehältern. Entsorgen Sie die 
Batterie nicht im Hausmüll.

• Legen Sie nichts auf die Waage, das schwerer 
als 1000 g ist.

REINIGUNG DER WAAGE
Wischen Sie die Waage mit einem weichen, 
feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine 
Chemikalien oder Reinigungsmittel.
Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser ein.



Digitální kuchyňská odměrka

Zařízení provozujte s CR2032 lithiovou baterií. Pod baterií se nachází plastová páska, která zabraňuje tomu, aby 
se baterie během přepravy vybila. Před použitím je třeba tuto pásku odstranit.

1. Odměrku položce na stabilní, vodorovnou plochu. 
2. Stiskněte tlačítko „ON“  na vrchu pro zapnutí zařízení. Na displeji se zobrazí vnitřní teplota v ⁰C a 

hmotnost v gramech (0 g). Chcete-li toto přeměnit na ml, libru nebo unci stiskněte tlačítko „MODE“  
na spodu zařízení. 

3. V případě, že chcete měřit spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnat, tárovat váhu. Stiskněte  
tlačítko „TARE“ . 

4. Suroviny které chcete změřit vložte do konvicové části odměrky. Odměrka zobrazí hmotnost surovin
5. Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko „ON . Odměrka se automaticky vypne po 1 minutě, pokud 

zpozoruje, že ji nepoužíváte.

TÁRA FUNKCIÓ
Egyhuzamban több mérést is végezhet anélkül, hogy a tárolóedényt elvenné. Minden újabb anyag hozzáadása 
előtt nyomja meg az „TARE”  gombot, 2 másodperc múlva a kijelző újra 0 grammra tárázza a mérleget. 
Majd helyezze a mérendő tárgyat a tálba, a mérleg csak az újonnan belehelyezett tárgy tömegét fogja mutatni.
Tárázás közben a kijelző alsó sarkában látható egy „Tare” felirat. Miután felemeli a kancsót a kijelző negatív 
tömegértéket fog mutatni.

FIGYELMEZTETÉS
Nem hitelesített mérleg!
• Vigyázzon, hogy ne érje víz vagy más folyadék a 

készüléket.
• Ne használja vizes kézzel.
• A mérleg csakis háztartási felhasználásra van.
• Ne rakjon forró dolgokat a mérlegre.
• Csakis az ajánlott elemet használja. Cserélje ki az 

elemet, ha a kijelzőn látja az „LO” jelzést.
• Ha az LCD kijelző nem kapcsol be az ON gomb 

megnyomása után akkor cserélje ki az elemet.
• Helyezzen be egy új elemet a foglalatba, ellenőrizze a 

megfelelő polaritást.
• Zárja le az elemfoglalat fedelét.
• Ha sokáig nem használja, a készüléket vegye ki az 

elemet.
• Az elem gyermekektől távoltartandó. Kérjük a lemerült 

elemet a megfelelő gyűjtőkbe dobja ki. Ne dobja ki az 
elemet a háztartási hulladékba.

• Ne tegyen 1000 g-nál nehezebb dolgokat a mérlegre. 

MÉRLEG TAKARÍTÁSA
Puha nedves kendővel törölje le a mérleget. 
Ne használjon semmilyen vegyszert vagy 
tisztítószert.
Ne merítse a mérleget vízbe.

KÉSZÜLÉK PARAMÉTEREI
Nagy pontosságú mérőkészülék.
Tárázó funkció.
Maximum terhelhetőség: 1000 g
Pontosság: 1 g
Mért mértékegységek: g, ml, oz, cup, ct, lb
Túlterheltség esetén jelzés:  O_Ld
Áramellátás: 1 x CR 2032 lítium elem.
Merül az elem jelzés:  LO
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CZDigitální kuchyňská odměrka

Zařízení provozujte s CR2032 lithiovou baterií. Pod baterií se nachází plastová páska, která zabraňuje tomu, aby 
se baterie během přepravy vybila. Před použitím je třeba tuto pásku odstranit.

1. Odměrku položce na stabilní, vodorovnou plochu. 
2. Stiskněte tlačítko „ON“  na vrchu pro zapnutí zařízení. Na displeji se zobrazí vnitřní teplota v ⁰C a 

hmotnost v gramech (0 g). Chcete-li toto přeměnit na ml, libru nebo unci stiskněte tlačítko „MODE“  
na spodu zařízení. 

3. V případě, že chcete měřit spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnat, tárovat váhu. Stiskněte  
tlačítko „TARE“ . 

4. Suroviny které chcete změřit vložte do konvicové části odměrky. Odměrka zobrazí hmotnost surovin
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TÁRA FUNKCIÓ
Egyhuzamban több mérést is végezhet anélkül, hogy a tárolóedényt elvenné. Minden újabb anyag hozzáadása 
előtt nyomja meg az „TARE”  gombot, 2 másodperc múlva a kijelző újra 0 grammra tárázza a mérleget. 
Majd helyezze a mérendő tárgyat a tálba, a mérleg csak az újonnan belehelyezett tárgy tömegét fogja mutatni.
Tárázás közben a kijelző alsó sarkában látható egy „Tare” felirat. Miután felemeli a kancsót a kijelző negatív 
tömegértéket fog mutatni.

FIGYELMEZTETÉS
Nem hitelesített mérleg!
• Vigyázzon, hogy ne érje víz vagy más folyadék a 

készüléket.
• Ne használja vizes kézzel.
• A mérleg csakis háztartási felhasználásra van.
• Ne rakjon forró dolgokat a mérlegre.
• Csakis az ajánlott elemet használja. Cserélje ki az 

elemet, ha a kijelzőn látja az „LO” jelzést.
• Ha az LCD kijelző nem kapcsol be az ON gomb 

megnyomása után akkor cserélje ki az elemet.
• Helyezzen be egy új elemet a foglalatba, ellenőrizze a 

megfelelő polaritást.
• Zárja le az elemfoglalat fedelét.
• Ha sokáig nem használja, a készüléket vegye ki az 

elemet.
• Az elem gyermekektől távoltartandó. Kérjük a lemerült 

elemet a megfelelő gyűjtőkbe dobja ki. Ne dobja ki az 
elemet a háztartási hulladékba.

• Ne tegyen 1000 g-nál nehezebb dolgokat a mérlegre. 

MÉRLEG TAKARÍTÁSA
Puha nedves kendővel törölje le a mérleget. 
Ne használjon semmilyen vegyszert vagy 
tisztítószert.
Ne merítse a mérleget vízbe.



Digitálna kuchynská odmerka

Zariadenie prevádzkujte s CR2032 lítiovou batériou. Pod batériou sa nachádza plastová páska, ktorá zabraňuje 
tomu aby sa batéria počas prepravy vybila. Pred použitím je potrebné túto pásku odstrániť.

1. Odmerku položke na stabilnú, vodorovnú plochu. 
2. Stlačte tlačidlo „ON“  na vrchu pre zapnutie zariadenia. Na displeji sa zobrazí vnútorná teplota v ⁰C a 

hmotnosť v gramoch (0 g). Ak toto chcete premeniť na ml, libru alebu uncu stlačte tlačidlo „MODE“  
na spodu zariadenia.

3. V prípade ak chcete merať spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnať, tárovať váhu. Stlačte 
tlačidlo „TARE“ .

4. Suroviny ktoré chcete zmerať vložte do kanvicovej časti odmerky. Odmerka zobrazí hmotnosť surovín. 
5. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo „ON” . Odmerka sa automaticky vypne po 1 minúte, ak spozoruje,  

že ju nepoužívate.

TÁRA FUNKCE
Souběžně můžete provádět více měření, aniž byste museli vyprázdnit misku. Před každým přidáním nové 
suroviny stiskněte tlačítko „TARE“ . Po 2 sekundách se na displeji zobrazí 0 gramů, tárujte zařízení a vložte 
novou surovinu do odměrky. Na displeji se zobrazí jen hmotnost aktuálně přidané suroviny. Během tárování se 
na spodní části displeje zobrazí nápis „Tare“. Po zvednutí odměrky bude zařízení zobrazovat negativní hodnotu.

UPOZORNĚNÍ
Neověřená váha!
• Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s 

vodou nebo jinou tekutinou.
• Zařízení nepoužívejte mokrou rukou.
• Zařízení bylo navrženo pro domácí použití.
• Na zařízení neukládejte horké předměty.
• Používejte pouze doporučené baterie. Vyměňte 

baterii, pokud se na displeji zobrazí „LO“.
• Pokud se zařízení po stisku tlačítka „ON“ nezapne, je 

třeba vyměnit baterie.
• Vložte nové baterie do objímky, dbejte na správnou 

polaritu.
• Uzavřete kryt baterií.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odstraňte 

baterie.
• Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Vybitou baterii 

zlikvidujte v příslušných nádobách. Baterii nevyhazujte 
do komunálního odpadu.

• Na zařízení neukládejte těžší předměty než 1000 g.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem. 
Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí 
prostředky. Zařízení neponořujte do vody.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
Měřicí zařízení s vysokou přesností.
Tára funkce.
Maximální zatížení: 1000 g 
Přesnost: 1 g 
Měrné jednotky: g, ml, oz, cup, ct, lb 
V případě přetížení signalizáice: O_Ld 
Napájení: 1 x CR 2030 lithiová baterie 
Signalizace vybité baterie: LO
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SKDigitálna kuchynská odmerka

Zariadenie prevádzkujte s CR2032 lítiovou batériou. Pod batériou sa nachádza plastová páska, ktorá zabraňuje 
tomu aby sa batéria počas prepravy vybila. Pred použitím je potrebné túto pásku odstrániť.

1. Odmerku položke na stabilnú, vodorovnú plochu. 
2. Stlačte tlačidlo „ON“  na vrchu pre zapnutie zariadenia. Na displeji sa zobrazí vnútorná teplota v ⁰C a 

hmotnosť v gramoch (0 g). Ak toto chcete premeniť na ml, libru alebu uncu stlačte tlačidlo „MODE“  
na spodu zariadenia.

3. V prípade ak chcete merať spolu s jednou surovinou, musíte vyrovnať, tárovať váhu. Stlačte 
tlačidlo „TARE“ .

4. Suroviny ktoré chcete zmerať vložte do kanvicovej časti odmerky. Odmerka zobrazí hmotnosť surovín. 
5. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo „ON” . Odmerka sa automaticky vypne po 1 minúte, ak spozoruje,  

že ju nepoužívate.

TARE

MODE

Normal

g
800
28C

BW1015
TÁRA FUNKCE
Souběžně můžete provádět více měření, aniž byste museli vyprázdnit misku. Před každým přidáním nové 
suroviny stiskněte tlačítko „TARE“ . Po 2 sekundách se na displeji zobrazí 0 gramů, tárujte zařízení a vložte 
novou surovinu do odměrky. Na displeji se zobrazí jen hmotnost aktuálně přidané suroviny. Během tárování se 
na spodní části displeje zobrazí nápis „Tare“. Po zvednutí odměrky bude zařízení zobrazovat negativní hodnotu.

UPOZORNĚNÍ
Neověřená váha!
• Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s 

vodou nebo jinou tekutinou.
• Zařízení nepoužívejte mokrou rukou.
• Zařízení bylo navrženo pro domácí použití.
• Na zařízení neukládejte horké předměty.
• Používejte pouze doporučené baterie. Vyměňte 

baterii, pokud se na displeji zobrazí „LO“.
• Pokud se zařízení po stisku tlačítka „ON“ nezapne, je 

třeba vyměnit baterie.
• Vložte nové baterie do objímky, dbejte na správnou 

polaritu.
• Uzavřete kryt baterií.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odstraňte 

baterie.
• Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Vybitou baterii 

zlikvidujte v příslušných nádobách. Baterii nevyhazujte 
do komunálního odpadu.

• Na zařízení neukládejte těžší předměty než 1000 g.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem. 
Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí 
prostředky. Zařízení neponořujte do vody.



Pahar digital de măsurat

Cântarul este alimentat de o baterie cu litiu CR2032. Există o bandă de plastic sub baterie pentru a preveni 
descărcarea bateriei în timpul transportului, îndepărtați această bandă înainte de utilizare.

1. Așezați recipientul pe o suprafață orizontală stabilă.
2. Apăsați butonul de sus „ON”  pentru a porni. Afișajul arată temperatura internă în grade C și greutatea 

în grame (0 g). Dacă doriți să schimbați acest afișaj în ml, lire sau uncii, apăsați butonul „MODE”  din 
partea de jos a dispozitivului.

3. Dacă doriți să măsurați cu o altă componentă, trebuie să echilibrați și să tarați balanța. Pentru a face acest 
lucru, apăsați butonul „TARE” .

4. Așezați obiectele de măsurat în partea ulcior a balanței și balanța va indica greutatea acestora. [Am scos o 
propoziție de aici]

5. Apăsați butonul „ON”  pentru a poni balanța. Balanța se va opri automat în decurs de 1 minut dacă nu 
este utilizată.

TÁRA FUNKCIA
Súbežne môžete vykonávať viac meraní, bez toho aby ste museli vyprázdniť misku. Pred každým pridaním 
novej suroviny stlačte tlačido „TARE“ . Po 2 sekundách sa na displeji zobrazí 0 gramov, tárujte zariadenie 
a vložte novú surovinu do odmerky. Na displeji sa zobrazí len hmotnosť aktuálne pridanej suroviny. Počas 
tárovania sa na spodnej časti displeja zobrazí nápis „Tare“. Po zdvihnutí odmerky bude zariadenie zobrazovať 
negatívnu hodnotu.

UPOZORNENIE
Neoverená váha!
• Dbajte na to aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s 

vodou alebo inou tekutinou.
• Zariadenie nepoužívajte mokrou rukou.
• Zariadenie bolo navrhnuté na domáce použitie.
• Na zariadenie neukladajte horúce predmety.
• Používajte iba odporúčané batérie. Vymeňte batériu, 

ak sa na displeji zobrazí „LO“.
• Ak sa zariadenie po stlačení tlačidla „ON“ nezapne, je 

potrebné vymeniť batérie.
• Vložte nové batérie do objímky, dbajte na správnu 

polaritu.
• Uzavrite kryt batérií.
• Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate , odstráňte 

batérie.
• Batériu uchovávajte mimo dosahu detí. Vybitú 

batériu zlikvidujte v príslušných nádobách. Batériu 
nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

• Na zariadenie neukladajte tažšie predmety ako 1000 g.

ČISTENIE ZARIADENIA
Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou. 
Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace 
prostriedky.
Zariadenie neponárajte do vody.

PARAMETRE ZARIADENIA
Meracie zariadenie s vysokou presnosťou.
Tára funkcia.
Maxímálne zaťaženie: 1000 g
Presnosť: 1 g
Merné jednotky: g, ml, oz, cup, ct, lb
V prípade preťaženia  signalizáica: O_Ld
Napájanie: 1 x CR 2030 lítiová batéria
Signalizácia vybitej batérie: LO
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ROPahar digital de măsurat

Cântarul este alimentat de o baterie cu litiu CR2032. Există o bandă de plastic sub baterie pentru a preveni 
descărcarea bateriei în timpul transportului, îndepărtați această bandă înainte de utilizare.

1. Așezați recipientul pe o suprafață orizontală stabilă.
2. Apăsați butonul de sus „ON”  pentru a porni. Afișajul arată temperatura internă în grade C și greutatea 

în grame (0 g). Dacă doriți să schimbați acest afișaj în ml, lire sau uncii, apăsați butonul „MODE”  din 
partea de jos a dispozitivului.

3. Dacă doriți să măsurați cu o altă componentă, trebuie să echilibrați și să tarați balanța. Pentru a face acest 
lucru, apăsați butonul „TARE” .

4. Așezați obiectele de măsurat în partea ulcior a balanței și balanța va indica greutatea acestora. [Am scos o 
propoziție de aici]

5. Apăsați butonul „ON”  pentru a poni balanța. Balanța se va opri automat în decurs de 1 minut dacă nu 
este utilizată.
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TÁRA FUNKCIA
Súbežne môžete vykonávať viac meraní, bez toho aby ste museli vyprázdniť misku. Pred každým pridaním 
novej suroviny stlačte tlačido „TARE“ . Po 2 sekundách sa na displeji zobrazí 0 gramov, tárujte zariadenie 
a vložte novú surovinu do odmerky. Na displeji sa zobrazí len hmotnosť aktuálne pridanej suroviny. Počas 
tárovania sa na spodnej časti displeja zobrazí nápis „Tare“. Po zdvihnutí odmerky bude zariadenie zobrazovať 
negatívnu hodnotu.

UPOZORNENIE
Neoverená váha!
• Dbajte na to aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s 

vodou alebo inou tekutinou.
• Zariadenie nepoužívajte mokrou rukou.
• Zariadenie bolo navrhnuté na domáce použitie.
• Na zariadenie neukladajte horúce predmety.
• Používajte iba odporúčané batérie. Vymeňte batériu, 

ak sa na displeji zobrazí „LO“.
• Ak sa zariadenie po stlačení tlačidla „ON“ nezapne, je 

potrebné vymeniť batérie.
• Vložte nové batérie do objímky, dbajte na správnu 

polaritu.
• Uzavrite kryt batérií.
• Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate , odstráňte 

batérie.
• Batériu uchovávajte mimo dosahu detí. Vybitú 

batériu zlikvidujte v príslušných nádobách. Batériu 
nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

• Na zariadenie neukladajte tažšie predmety ako 1000 g.

ČISTENIE ZARIADENIA
Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou. 
Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace 
prostriedky.
Zariadenie neponárajte do vody.



FUNCȚIA DE TARA
Puteți efectua mai multe măsurători în același timp fără a scoate recipientul. Înainte de a adăuga orice material 
nou, apăsați butonul „TARE” , după 2 secunde afișajul va retara balanța la 0 grame. Apoi puneți obiectul de 
măsurat în bol și balanța va afișa doar greutatea nou introdusă.
În timpul tarării, „Tare” apare în colțul de jos al afișajului. După ridicarea ulciorului, afișajul va afișa o valoare 
negativă a greutății.

AVERTIZĂRI
Balanță necertificată!

• Aveți grijă să nu expuneți dispozitivul la apă sau alte 
lichide.

• Nu utilizați cu mâinile ude.
• Balanța este doar pentru uz casnic.
• Nu puneți lucruri fierbinți pe balanță.
• Utilizați numai articolele recomandate. Înlocuiți 

bateria dacă vedeți „LO” pe afișaj.
• Dacă monitorul LCD nu pornește după apăsarea 

butonului ON, înlocuiți bateria.
• Când introduceți o baterie nouă, verificați ca 

polaritatea să fie corectă.
• Închideți capacul bateriei.
• Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă 

de timp, scoateți bateria.
• Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor. Vă rugăm 

să aruncați bateria descărcată în recipientele 
corespunzătoare. Nu aruncați bateria la gunoiul 
menajer.

• Nu cântăriți mai mult de 1000 g pe balanță.

CURĂȚAREA
Ștergeți balanța cu o cârpă moale și umedă. 
Nu utilizați substanțe chimice sau agenți de 
curățare. Nu scufundați balanța în apă.

PARAMETRII DISPOZITIVULUI
Dispozitiv de măsurare de înaltă precizie.
Funcție de tara.
Capacitate maxima de încărcare: 1000 g.
Precizie: 1 g.
Unități de măsură: g, ml, oz, cană, ct, lb
Afișaj în caz de suprasarcină: O_Ld
Alimentare: 1 x baterie cu litiu CR 2032.
Indicatorul bateriei: LO
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