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Digitális térfogatmérő kanálmérleg  

   

Kanálmérlegünk segítségével pontosan kimérheti kis mennyiségű 
ételféleségek, pl. fűszerek, tej, olaj vagy liszt súlyát. Ezen kívül mérhető vele 
tej, olaj,  

bor, szirup vagy víz térfogata is.  Az ételek hozzávalóit közvetlenül a mérleg 
kanalából adagolhatja ki. Nincs szükség további edényre.  Ez a nagyon 
praktikus mérleg belefér minden konyhafiókba, és a konyhai polcra is 
fellógatható.  A hozzámérési funkció használatával lépésről lépésre 

hozzámérhet mennyiségeket maximum 3000 grammig. 

A készülék használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, 

különös tekintettel a biztonsági előírásokra Őrizze meg az útmutatót későbbi 
betekintés céljára.  A készülék továbbadása esetén ne feledkezzen meg az 
útmutatóról sem. 

 

Főbb jellemzők 

 Súly- és térfogatmérés 

 9 gyakori hozzávaló (pl. víz, bor, liszt, szirup, tej, olaj) 

 A kijelzés mértékegysége átkapcsolható a gramm (g) és uncia 

(oz) között  

 4 térfogategység (csésze, ml, evőkanál, teáskanál) 

 A tartó levehető az egyszerű tisztításhoz.  

 Nagyon csekély energiafogyasztás 

 Digitális LC-kijelző 

 Opció a hozzáméréshez vagy az össz-súlyhoz 

 „Tartás”-funkció a kijelzőn megjelenő érték számára 

 Elemkimerülés kijelzése 

 Két perc után automatikusan kikapcsolódik a készülék, ha nincs 
használatban. 

 

Kezelés: 
 Az első használat előtt húzza ki a szigetelőcsíkot az elemtartóból, és 

szedje le a védőfóliát a kijelzőről 

 A mérőkanál 300 grammig terjedő súlyú kis mennyiségű élelmiszerek 
kimérésére szolgál.  Ne terhelje meg a készüléket 450 grammnál 
nagyobb súllyal, mert különben javíthatatlanul tönkremehet.   

 Ne használja a kanálmérleget kavarásra.  

 Óvatosan bánjon a kanálmérleggel. Kerülje az ütődést, és ne ejtse le a 

készüléket, mert megsérülhetnek az érzékelők. 

 Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kanálmérleg nyelét.  

I. HASZNÁLAT 

Figyelem: 

 A pontos méréshez a készüléknek vízszintes helyzetben kell lennie. Ha 

nem ez a helyzet, akkor a kijelzőn az "UNST" üzenet jelenik meg. 
Ebben az esetben nem lehet mérni.  

 Ne vigye a kanálmérleget mágneses tér, mikrohullámú sütő vagy 

mobiltelefon közelébe, mert leronthatják a működését. 

 Minden esetben kapcsolja ki a készüléket, ha üres. Ha bekapcsoláskor 

kis mennyiség (50 gramm alatt) van a mérőkanálban, a készülék nullát 
mutat. Nagyobb mennyiség esetén a kijelzőn az "OUT2" üzenet jelenik 
meg, mielőtt kikapcsolódna a készülék. 

 Ha a súly nagyobb 301 grammnál, a kijelzőn az "O-LD " üzenet látható. 

Ezek a mennyiségek nem mérhetők a kanálmérleggel. 
I.I. A készülék be- és kikapcsolása 

a) Bekapcsolás - Nyomja meg az <ON/TARE> gombot. 
b) Kikapcsolás - Nyomja meg és tartsa megnyomva az <ON/TARE> 

gombot kb. két másodpercig. 
 

I.II. Üzemmódok 
Megjegyzések: 

 A "mindkét üzemmódban" szöveg azt jelenti, hogy ez a funkció 

súlyméréskor és térfogatméréskor egyaránt használható.  

 Nyomja meg a MODE gombot, hogy a két üzemmód – súlymérés és 
térfogatmérés - között váltson. 

 A súlymérés szimbóluma. 
A térfogatmérés szimbóluma. 

 
A. Térfogatmérés ("térfogat") üzemmód 

a) Nyomja meg a MODE gombot, hogy átkapcsoljon a "térfogat" mérési 

módra. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.  Ezzel egyidőben 

megjelenik a kijelzőn a kimért ételféleség. Vegye figyelembe ehhez a 
"térfogat"-mérési módra vonatkozó táblázatot a (I.VII) fejezetben. 

b) Nyomja meg a <^> vagy a <v> gombot, hogy kiválassza a kívánt 

ételféleséget. Tartsa megnyomva az adott gombot, hogy gyorsan 
fusson végig az opciókon. Az LC-kijelző átkapcsolódik a megfelelő 
ételféleség térfogatára. 

c) Nyomja meg és tartsa megnyomva <Σ/UNIT> gombot, hogy 

átkapcsolja a térfogategységet (ml, TL, EL és pohár). 
 

B. Súlymérés ("súlymérés") üzemmód  

a) Nyomja meg az ON/TARE gombot (3) a készülék bekapcsolásához. 
Ellenőrzésül röviden világít a kijelző összes szegmense. Majd a kijelző 
automatikusan nullára áll, azaz vagy a   vagy a   kijelzésre az előző 

használat beállításától függően.  
b) Nyomja meg és tartsa megnyomva <Σ/UNIT> gombot, hogy 
átkapcsolja a súlyegységet a gramm (g) és az uncia (oz) között. 

 
I.III. Hozzámérés - mindkét üzemmódban 

a) Mindkét üzemmódban 0,5 grammnál nagyobb súly esetén 

megnyomhatja a <Σ/UNIT> gombot, hogy aktivizálja a hozzámérési 
funkciót. A kijelzőn megjelenik a Σ szimbólum.  A súly hozzáadódik. 

b) A hozzáadás folytatásához ürítse ki a kanalat, majd vegye fel rá a 

következő hozzávalót, amelyet hozzá akar mérni az előzőekhez 
(amelynek a súlya nagyobb kell, hogy legyen 0,5 grammnál). 

c) Nyomja meg még egyszer a <Σ/UNIT> gombot, hogy a súlyt hozzáadja 
az előzőekhez. A Σ szimbólum egyet villan azt jelezvén, hogy a súly 

hozzáadódott. Az összegzett súlyok maximális értéke 3000,0 gramm 
lehet. 

d) Ha az összegzett súlyok együttes értéke nagyobb 3000,0 grammnál, a 

kijelző túlterhelést mutat.  

e) A "hozzámérés"üzemmód elhagyására nyomja meg a <Σ/UNIT> 

gombot, miután kiöntötte a hozzávalót a kanálból (nincs már 
ételféleség a kanálban). A Σ szimbólum nem látható többé. 

 
I.IV. Tára-funkció – mindkét üzemmódban 

a) Az <ON/TARE> gomb megnyomása által a kijelzést kézileg kinullázhatja. 
Ha a súly nagyobb 1 grammnál, a kijelzés nullára áll, és a kijelzőn megjelenik 
a TARA-szimbólum. Különben (azaz ha a súly kisebb 1 grammnál) a kijelző 
csak kinullázódik. 

b) Ha a tárázás-funkcióval végzett súlymérés után kiüríti a kanalat, a kijelzőn 
negatív érték jelenik meg.  

I.VI. Tartás-funkció – mindkét üzemmódban  

a) Az LC-kijelzőn befagyaszthatja az aktuális értéket a <HOLD> (tartás) 
gomb megnyomása által (a kijelzőn megjelenik a HALTE/HOLD kiírás). 
b) Nyomja meg még egyszer a <HOLD> gombot, hogy kikapcsolja ezt 

a funkciót. 10 másodperc múlva a készülék ismét a súlymérés vagy 
térfogatmérés üzemmódra áll. 
 
 

 



I.VI. A súly vagy a térfogat mértékegységének az átkapcsolása - mindkét 
üzemmódban 
Megjegyzés: 

Térfogategységek: ml, teáskanál, evőkanál és pohár 

Súlyegységek: g, oz 

Nyomja meg és tartsa megnyomva az egyik üzemmódban a <Σ/UNIT> 
gombot kb. három másodpercig a mértékegység átváltása céljából. 
 
I.VII. Kézi vagy automatikus kikapcsolása – mindkét üzemmódban 

a) a) Kézi kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa három másodpercig 
megnyomva az <ON/TARE> gombot a készülék kikapcsolása 
céljából. 

b) b) Automatikus kikapcsolás: A készülék automatikusan 

kikapcsolódik, ha a mért súly két percig nem változik meg legalább1 
grammal. 

 

Anyag 
A kijelzőn a következők 

láthatók: 

Wein (bor) 
 

Sirup (szirup) 
 

Milch (tej) 
 

Öl (olaj) 
 

Salz (só) 
 

térfogattáblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 
térfogattáblázat 

 

II. Tisztítás 

A mérőtartály mosogatógép-álló A nyél azonban nem!   Ne merítse vízbe 
vagy más folyadékba a nyelet.  A nyelet csak egy nedves ruhával tisztítsa 

meg, majd alaposan törölgesse szárazra.  Ne használjon agresszív 
tisztítószereket.  

 

III. Az elemek cseréje 

A készülékhez 2 db LR03 típusú 1,5 V-os elemre van szükség. 

Ha a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, az elemek kimerültek.  Ha az 

elemek feszültsége 
annyira lecsökkent, hogy a készülék már nem működik kifogástalanul, 
a kijelzőn a "LO" kiírás jelenik meg. A készülék kb. két másodperc 
múlva automatikusan kikapcsolódik. 

a) Csavarja ki a nyélben lévő elemtartó fedelének a csavarját, és 
vegye le a fedelet. 

b) Vegye ki a kimerült elemeket, és rakjon be két azonos típusú új 
elemet. Okvetlenül figyeljen a helyes polaritásra! 

c) Rakja vissza a helyére a fedelet, és rögzítse a csavarjával. 

IV. Műszaki adatok: 

 Szerkezeti anyagok: ABS és nemesacél 

 Mérhető maximális súly: 300 g (10,580 oz)  

 Kibővített súlymérés: 3000 g (105,80 oz)  

 Mérési fokozatok: 0,1 g (0,005 oz) 

 A kanál térfogata: 28,4 ml (1 fl oz = fluid ounce) 

 
V. Biztonsági előírások: 

VIGYÁZAT: 
A kanálmérleg maximum 300 gramm súlyú kis mennyiségek kimérésére való.  
Ne használja a kanálmérleget kavargatásra stb.  

 Ne terhelje meg 450 grammnál nagyobb súllyal a készüléket, 

mert különben javíthatatlanul tönkremehet.  

 Csak normál háztartási mennyiségek mérésére használja.  A 
kanálmérleg nem alkalmas ipari célokra. 

 Óvatosan bánjon a kanálmérleggel. Kerülje az ütődést, és ne 

ejtse le a készüléket. 

 Ne vigye a kanálmérleget mágneses tér, mikrohullámú sütő 

vagy mobiltelefon közelébe, mert leronthatják a működését. 

 Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kanálmérleg nyelét.  

 Az elemek lenyelése nagyon súlyos veszélyt jelent. Tartsa ezért 

a gyerekektől távol a készüléket és az elemeket.   Ha valaki 
véletlenül lenyelne egy elemet, azonnal vigyük orvoshoz. 

 Óvja az elemeket az erős felmelegedéstől. 

 Az elemeket ne töltse, ne szedje szét, ne dobja tűzbe, és ne 

zárja rövidre. 

  Vegye ki az elemeket a készülékből, ha kimerültek, vagy a 
készüléket hosszabb ideig nem fogja használni.   Ez által 

megelőzi az elemek kifolyásából származó károkat.  Ha kifolyt 
egy elem, a kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrre, szembe vagy 
nyálkahártyára.   Ha mégis rákerült, öblögesse le az érintett    

 helyet bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.  Egyszerre 

mind a két elemet cserélje ki. Ne használjon különböző 
gyártmányú vagy típusú vagy kapacitású elemeket. 

 A kamerát úgy tárolja, hogy gyerekek ne 

férhessenek hozzá.  Megfulladás veszélye áll 
fenn! 

 Ha a kijelzőn az “Err” üzenet jelenik meg, anélkül, hogy valami 

lenne a kanálban, akkor ez az egyik érzékelőnek a túl nagy súly 
következtében történt meghibásodására vagy szakszerűtlen 
kezelésre utal. További információkért forduljon 

vevőszolgálatunkhoz. 
 

VI. Eltávolítás 

A készülék, a csomagolás és az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, 

melyek újrahasznosíthatók (recycling). Az újrahasznosítás (recycling) 
csökkenti a megsemmisítendő hulladék mennyiségét, hozzájárulva ezzel a 

környezetvédelemhez. 

A csomagolást olyan módon távolítsa el, hogy az egyes anyagok el legyenek 
különítve. Használja ehhez a helyi hulladékgyűjtő helyeket, ahol papírt, 
kartont és könnyű csomagolóanyagokat lehet leadni.  

 

Elemek: 

Gondoljon arra, hogy ez a készülék egy vagy több elemet 
tartalmaz. Az elemeket és az akkukat ne dobja a háztartási 

hulladék közé. Az elhasznált elemeket és akkukat a megfelelő 
gyűjtőhelyeken kell leadni.  Az elemeket és az akkukat a 

kereskedelemben is leadhatja, vagy visszaküldheti a gyártónak eltávolítás 
céljára.  

A készülék: 
Erre a készülékre az elektronikai és elektromos alkatrészekre 

vonatkozó rendelkezések érvényesek. Eltávolítása a háztartási 
hulladék útján ezen rendelkezések alapján tilos. Eltávolításakor 
vegye igénybe a szelektív hulladékgyűjtőket. 

Csomagolás: 
 
A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, 

gondoljon a környezetbarát hulladékkezelésre. 

Anyag 
A kijelzőn a következők 
láthatók: 

Mehl (liszt) 
 

Brauner Zucker 
(barnacukor)  

Puderzucker 
(porcukor)  

Wasser (víz) 
 


