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Beüzemelés: 

Figyelmeztetések elemek használatakor 

r 100.0 mm ► 

Használati utasítás 
DIGITÁLIS KÁVÉMÉRLEG/KONYHAMÉRLEG 

Típus: NS- CF3 

 

 

Termékleírás:  

 
mérlegplatform 

 

BE//KI kapcsoló 

START/STOP 

kapcsoló  

 

 

 
 

Kijelző 

 
 

1) Nyomja meg az "ON/OFF" gombot  "HELLO". 

Ezután a kijelzőn 0'00" 0.0g jelenik meg.   

2) Tegye a mérlegre a mérni kívánt terméket. 

3) Ha a kijelzőegység nem megfelelő, 

megnyomhatja a "UNIT" gombot az 

egységkonvertálás eléréséhez.  

Tára funkció:  

1) Tegyen egy tálcát vagy edényt a mérlegre. 

 

 

 
   Hogyan főzzön kávét a kávémérleggel  

01 Az "ON/OFF" gombbal bekapcsolja a mérleget. 

02 Helyezze a tartályt és a szűrőt a mérlegre. 

 
 

 

 

 
05 Nyomja meg a "TARE" gombot, a kijelzőn "0.0"g 

jelenik meg. 

06 Indítsa el az időzítőt és öntsön a tartályba forró 

vizet. 

 

 

 
09 Lassan adjon hozzá még vizet. 

10 A főzés három percet vesz igénybe az “ON/OFF” 
gomb megnyomása után. 

 

 
 
 

Ez egy precíz eszköz, kérjük ne ejtse le és próbálja 

elkerülni, hogy erős ütés érje II máskülönben ez a termék 

meghibásodását okozhatja. 

* Óvatosan helyezze a lemérendő tárgyakat a mérlegre,  
hisz a termék leejtése meghibásodást okozhat. 

* A termék tárolásakor ne tegyen semmit a mérlegre, 
mert az ebben az esetben is meghibásodhat. 

 

 
 

behatást, mint például mobiltelefonok, mikrohullámú sütők 
használatát. 

* Ne használja a terméket, ha azt felmelegítették, 

szétszerelték, átalakították vagy vízbe merítették, mert az 

meghibásodást okozhat. 
 

* Ne csináljon rövidzárlatot, ne szerelje szét, ne melegítse 
vagy tegye tűzbe az elemeket. Az túlmelegedéshez, az elemoldat 
szivárgásához vagy robbanáshoz vezethet,

Mérleg 

E Kapacitás 
E 

Min.súly 

 
 

3000g 

0.3g 

2) Nyomja meg a  "TARE" gombot, a kijelzőn a 

következő jelenik meg: "0.00" or "0.0" g. 
3) Ezután ráhelyezheti a terméket az 
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* Kérjük stabil felületen használja, ahonnan a termék 

nem csúszhat le. Az instabil felületek a mérleg 

  Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelésük esetén 
azonnal forduljon orvoshoz. 
Ha alkáli oldat szivárog az elemekből a bőrre vagy a ruhára, 
alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az oldat szembe kerül, 
mossa le tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. 

0 
Ln Elosztás 
N 
r- 

0.1g(0.3-500g) 

0.59(501-1000g) 

1g(1001-3000g) 

edényre vagy a mérlegre 

4) Amikor az edényt vagy a tartalmát eltávolítja, 

"-" jel jelenik meg. 

Időzítő funkció:  

03 Nyomja meg a  "TARE" gombot, a kijelzőn 
"0.0"g jelenik meg. 

04 Adjon hozzá őrölt kávébabot. 

07 Várjon 30 másodpercet a következő öntésig. 

08 Nyomja meg újra a "TARE" gombot. 

 E 
pontatlan méréséhez és annak leeséséhez vezethet. 

    FIGYELEM: * Ne helyezze olyan helyre, melyek magas 

hőmérsékletnek vannak kitéve. * 

 
Elemek kidobásakor vagy tárolásakor, szigetelje el azokat 
ragasztószalaggal vagy más módszerrel. 

Ha az elemek más fémekkel vagy elemekkel 
érintkeznek, az tüzet vagy robbanást okozhat. 

 
 
 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Kérjük 

használat előtt olvassa el a használati utasítást. A 

megfelelő használat és karbantartás 

meghosszabbítja a készülék élettartamát. 

Egységek 

Időzítő 

Kijelző 

Maximum időzítés 

Áramforrás    

Automatikus kikapcs. 

g/oz/ml 

 
 

4-Digital LED 

99 perc 59 másodperc 

OC4 .5V 3XAAA elemek 

2 perc 

1) Nyomja meg a "START/STOP" gombot az időzítő 

elindításához. A "START/STOP" gomb egyszeri 

megnyomása megszakítja az időzítőt. 

Az időzítő folytatásához nyomja meg újra. 

2) A "START/STOP" gomb tartásával  lenullázza azt. 

3) Ha a mérleg " 0'00"-t mutat, visszaszámláláshoz 

hosszan nyomja a “START/STOP” gombot. 
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Az elem merülésének jelzése (“Lo”) esetén cserélje ki az elemeket. 

*  "Un5t" – figyelmeztetés a mérleg stabilan tartása 

érdekében. 

* Az "EEEE" jelzés azt mutatja, hogy a terhelés 

meghaladja a mérleg kapacitását. 

A magas hőmérséklet károsíthatja a termék felületét 
vagy tüzet okozhat. 

* Ne hagyja a terméket tűzhely, vagy egyéb 

fűtőberendezés közelében, és ne tegye ki 

közvetlen napfénynek. 
* A mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök 

befolyásolhatják az elektronikus mérlegek mérését. 

Használatkor kerülje az erős elektromágneses 

 Óvintézkedések elemek használatakor  

* Az elemek nem rendeltetésszerű használata az elemoldat 
szivárgásához vagy robbanásához vezethet, valamint a 
termék meghibásodásához illetve sérüléséhez. 

* Kérjük ellenőrizze, hogy a polaritás (+/-) helyes irányba mutat-e. 
* Kérjük, mielőbb távolítsa el a régi elemeket a termékből. 
* Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, távolítsa el az 

elemeket. 
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Óvintézkedések kezelése  

* 

* 


