
  

 

 

ELEKTRONISK KJØKKENVEKT 

 
 BRUKSANVISNING ART.NR. 34-3001 

 

Takk for at du har valgt denne elektroniske kjøkkenvekten fra aanonsen as. 

Vennligst les bruksanvisning nøye før vekten tas i bruk.  

 

BRUK 

 Fjern beskyttelses-tapen fra batteriet før bruk. 

 Plasser vekten på en stabil overflate. 

 Trykk ‘ON/TARE’ tast for å slå vekten på. LCD displayet viser da “8888”. 

Etter 3 sekunder er vekten klar til bruk.  

 Plasser det som skal veies i midten av glassplaten. Brukes bolle skal denne 

også plasseres i midten.  

 Vent til tallene stabiliserer seg. Tallene som vises i LCD displayet er korrekt 

vekt på det som veies.  

  

VALG AV VEKTENHET 

 Trykk ‘ON/TARE/OFF’ tast for å slå på vekten. Vent til LCD displayet viser 

“0 g”. Fortsett med å trykke ”UNIT” tast, g/kg/oz/lb vises i tur på venstre 

siden av displayet.  

 Velg vektenhet. Etter 2 sekunder er vekten klar for bruk. 

  

TARA FUNKSJON 

 Det er mulig å veie ingrediensene etter hverandre i samme bolle. Før veiing 

av hver ingrediens, trykk ‘ON/TARE’ tast, etter 2 sekunder vil tara 

funksjonen LCD displayet nullstilles. Tilsett neste ingrediens, vekten av 

kun denne vises da i displayet.  

 Ved bruk av tara funksjonen vises ikonet ”TARE” nederst til venstre på 

displayet.  

 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

 4mm herdet glass. 

 “Touch” taster 

 Maks kapasitet:   5000g / 11lb  

 Gradering: 1g / 0.01lb 

 Vektenheter: g/kg/oz/lb 

 Tara funksjon 

 Overbelastning /Lavt batteri indikator  

 Strømkilde: 1 x 3V CR2032 litium batteri (inkludert) 

 Dimensjoner av vekten：203×160×18mm 

 

AUTOMATISK AV 

 Vekten slås automatisk av hvis LCD displayet viser null eller samme vekt i 

ca 30 sekunder.  

 

MANUELT AV 

 For å spare batteriet kan vekten slås manuelt av. Trykk“ON/TARE”tast i 

3 sekunder for å slå av. 

 

BATTERI BRUK 

 Bruk anbefalt batteri 1 x 3V CR2032 litium knappebatteri. 

 Fjern batteri om vekten ikke skal brukes over lengere tid.  

 

RENGJØRING 

 Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre vekten. Vekten MÅ IKKE legges i vann 

eller brukes kjemikaler på. 

 Alle plast deler bør rengjøres omgående etter kontakt med fett, eddik eller 

sterk krydderet/farget mat. Unngå kontakt med syrer som sitrus safter. 

 NB: Glassplaten tåler ikke oppvaskmaskin. 

 

VARSEL INDIKATOR 

                                       

o-Ld= Vekt Overbelastning                            Bytt batteri 
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