
Használati utasítás - Digitális mérőkanál 

 

Használat előtt: Az első használat előtt vegye le a kanál nyelének alsó részén található elemfedelet és 

az elemről távolítsa el a biztosítót. 

Bekapcsolás: 

A mérőkanalat helyezze egyenes alátétre, vagy fogja a kezébe és tartsa stabilan, a bekapcsoláshoz 

nyomja meg az ON/OFF kapcsolót – a kijelzőn megjelenik a 0.0 g érték.  

Ha a kanál bekapcsoláskor nincs stabil helyzetben, a kijelzőn az UnSt felirat jelenik meg, ilyen 

esetben a kanalat hozza stabil helyzetbe. 

 

Mérés 

A kiválasztott élelmiszert tegye a kanálba, a kijelzőn megjelenik annak súly értéke. 0,3 g - 100 g 

súlyérték között 0.1 g eltéréssel, 100 - 300 g súlyértéknél 0.5 g eltérés lehetséges.  

Minden további élelmiszer hozzáadása során a kijelző a behelyezett élelmiszerek összértékét 

mutatja. 

HOLD funkció 

UtA A mért érték megtartásához a kijelzőn nyomja meg a HOLD gombot, a mért adat kb. 5 

másodpercig marad a kijelzőn. 

 

Utómérés 

Különféle élelmiszerek fokozatos utóméréséhez az első élelmiszer után nyomja meg a TARE gombot, 

ezzel nullázza ki a kijelzőt.  

A további élelmiszert is tegye a kanálba és a kijelzőn megjelenik annak súlya. A TARE gomb ismételt 

megnyomásával ismét kinullázza a kijelzőt – ilyen módon továbbiélelmiszerek mérése lehetséges 

egészen 300g súlyig. A maximális súlyérték túllépésénél a kijelzőn megjelenik a O-Ld felirat, ilyen 

esetben csökkentse az élelmiszer mennyiségét és ismételje meg a mérést. 

Kikapcsolás 

Az üres kanalat az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki, ha a mérőkanál kb. 1 percig nincs 

használva, automatikusan kikapcsol. 

Elemcsere 

Az elemet a „félig üres elem“ felirat kijelzése után azonnal cserélje ki. Az új 3V-os CR2032 típusú 

elemet helyezze a nyél alsó részén található nyílásba a + jellel felfelé és zárja be. 

Karbantartás 

A levehető kanál alkalmas mosogatógépben való mosásra,a tisztításához ne használjon agresszív 

kémiaianyagokat, sem szemcsés alapanyagú tisztítószereket. Az elektronikus, LCD kijelzős nyelet ne 

tisztítsa mosogatógépben sem folyó víz alatt, szükség esetén törölje meg száraz törlőkendővel. 

 

 

 

 

 

 



Figyelmeztetés 

A mérőkanalat ne használja ételek adagolására, keverésre, főzésére sem kóstolására, stb. a mért 

élelmiszereket mindig úgy szórja, vagy tegye a kanálba. 

A kijelzővel ellátott nyelet ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba, ne tegye ki pára, nedvesség, 

magas hőmérséklet sem mágnes hatásának. 

Ha a mérőkanalat hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet és tárolja külön helyen. Az 

elhasznált elemek és mérők nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, ezeket az arra kijelölt 

gyűjtő-, vagy visszavételi helyen kell leadni. 

Abban az esetben, ha a kijelzőn megjelenik az „Err“ felirat, a terméket ne javítsa. Forduljon  

valamelyik Tescoma szervizközponthoz. 

Garancia 

 

Erre a termékre a garancia 3 év, melynek időtartama a vétel napján lép érvénybe. 

A garanciaérvényét veszíti a következő esetekben: 

- a terméket a használati utasítástól eltérő módon használta 

- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta 

- a terméken nemfelhatalmazott javításokat és változtatásokat hajtottak végre. 


