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ES559A digitális kanalas mérleg
Rendelési szám: 124151, 124216
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Rendeltetésszerű használat
Ez a digitális kanalas mérleg pontos mérési eredményt ad
kismennyiségű fűszer, tej, olaj vagy liszt mérlegelésekor. Ez a
nagyon praktikus mérleg bármelyik fiókban elfér, vagy pedig
felakasztható/felrakható bármelyik konyhai polcra.
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Főbb tulajdonságok
•

•
•
•
•
•
•

leszedhető kanál, teáskanál és evőkanál térfogattal
TSP = teáskanál
TBSP = evőkanál
kisfogyasztású elektronika
digitális LC-kijelző könnyű leolvashatósággal
választható kijelzés grammban (g) vagy unciában (oz)
a kijelzett érték tartási funkciója (hold)
elemkimerülés jelzése
automatikus kikapcsolás 2 perc múlva

Műszaki adatok:
Mérési súly: max. 300 gramm/10,580 uncia
Legkisebb mért érték: 0,1 gramm/0,005 uncia
Kanál tárfogata: 28,4 ml/1 fl oz (fluid ounce)
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Használat
1.

2.

3.
4.
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Nyomjuk meg a „TARE” (tára) gombot a kanalas mérleg
bekapcsolása céljából. A kijelzőn 2 másodperc múlva
jelenik meg. Rakjuk most fel a megmérni kívánt élelmiszert,
fűszert stb. a kanálra.
Kétféle módon mérhetünk:
a) Rakjuk egyszerűen a kanalat (a rárakott élelmiszerrel
együtt) vízszintes felületre. Kicsit tartsuk meg a kanál
végét, hogy ne billenjen fel.
b) Mérés közben tartsuk erősen a kezünkben a kanál végét
pontos vízszintes helyzetben.
Nyomjuk meg a „MODE” (üzemmód) gombot, hogy
átkapcsoljunk a gramm és az uncia között (g/oz).
Ha az élelmiszert/fűszert göngyölegben akarjuk megmérni,
nyomjuk meg a „TARE” gombot, hogy kézileg nullázzuk ki a
mérleget, amikor felraktuk a göngyöleget a kanalas mérlegre.
Rakjuk be a mérendő élelmiszert a göngyölegbe, hogy a nettó
súlyát megmérjük. A kijelző negatív értéket mutat, miután
mindent levettünk a kanálról. Nyomjuk meg ismét a „TARE”
gombot, hogy visszatérjünk a normál mérlegelési módhoz.
Nyomjuk meg a „HOLD” (tartás) gombot a kijelzés
befagyasztása céljából. Így még ha le is vettük az élelmiszert,
fűszert stb. a kanálról, a kijelző még mindig a „befagyasztott”
értéket fogja mutatni. Nyomjuk meg még egyszer a „HOLD”
gombot, hogy visszatérjünk a normál mérlegelési módhoz, vagy
várjunk 15 másodpercig, amíg automatikusan vissza nem tér a
mérleg a normál üzemmódhoz.
Nyomjuk meg és tartsuk 2 másodpercig megnyomva a „TARE”
gombot, hogy kikapcsoljuk a mérleget. Ha 2 percig nincs
semmi a kanalas mérlegen, akkor automatikusan kikapcsolódik.
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A készülék precíziós műszer 0,1 g érzékenységgel. Finoman
bánjunk vele, ne koccintsuk hozzá a kanalat bármilyen
tárgyhoz, és ne ejtsük le.
A maximális mérhető súly (tárával együtt) 450 g (15,873 oz).
Ennél nagyobb súly felrakása a mérleg javíthatatlan
károsodását okozhatja.
A kellő pontosságú mérés érdekében a mérlegnek vízszintes
helyzetben kell lennie. Ne érje továbbá nagyfrekvenciás zavar a
mérleg elektronikáját, pl. mobil telefontól vagy egyéb
elektromágneses tértől. A mérést csak akkor kezdjük el, amikor
a kijelzőn már
látható.
50 grammnál (1,763 oz) könnyebb dolgok mérése előtt először
kapcsoljuk be a kanalas mérleget. Ha a mérleget nem
kapcsoljuk be előbb, akkor a kijelző automatikusan visszatér
nullára. Másrészről, amikor a mérendő áru súlya nagyobb 50
grammnál, akkor a kijelzőn „Err” hibaüzenet jelenik meg,
amely arra emlékeztet, hogy vegyük le az árut. Ha a kijelzőn
akkor jelenik meg az „Err” hibaüzenet, amikor teher nélkül
kapcsoljuk be a mérleget, ez azt jelzi, hogy a mérleg érzékelője
károsodhatott túlterhelés vagy durva kezelés következtében.
Ha a kijelzőn „UNST” (unstable = instabil) üzenet jelenik meg,
ez azt jelenti, hogy a mérleg instabil, vagy nem vízszintesen
helyezkedik el.
Ha 310 grammnál nehezebb élelmiszert, fűszert stb. mérünk, és
a kijelzőn „0-LD” üzenet jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ez az
élelmiszer nem mérhető a kanalas mérleggel.
Az elemkimerülés
szimbóluma azt jelzi, hogy ki kell
cserélni az elemeket. A kijelzőn megjelenő „LO” üzenet azt
jelzi, hogy nagyon alacsony az elem maradék kapacitása. Ebben
az esetben 1 másodperc múlva a mérleg magától kikapcsolódik.
A kanalas mérleg táplálására 2 db AAA-méretű ceruzaelemre
van szükség.
Az elemek cseréjéhez csavarjuk ki a mérleg hátoldalán lévő
elemtartó fedelét rögzítő két csavart, és cseréljük ki az elemeket
a „+” és „-„ jelölést szem előtt tartva. A kimerült elemeket
megfelelő módon távolítsuk el.
A levehető kanál mosogatógépben tisztítható, de a nyél nem.
Azt egy nedves ruhával törölhetjük le. Ne rakjuk vízbe az egész
nyelet, és ne is tisztítsuk korrozív folyadékkal.

