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A WEIS PROFI DIGITÁLIS MÉRLEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 

 
 
Termék:  Weis Profi digitális konyhai mérleg 
 
Gyártó: Weis 
 
A termék kódja: 226689267 
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Gratulálunk az új, Karl Weis márkájú, profi konyhai mérlegéhez. Gondosan tartsa be a 
következő utasításokat, és a jövőbeni használat érdekében az útmutatót tartsa meg. 

 
Az első használat előtt 
 
Nyissa ki az elemek helyét az alsó részen, majd helyezze be a mérleghez csomagolt AA 
elemeket. 
 

 
 
MODE 
A mértékegység beállítása, és a „hosszan tartás“ funkció aktiválása. 
•   Nyomja meg a "Mode" gombot a kért mértékegység beállításához. A következők közül 
választhat: gramm/kilogramm, uncia/font és uncia. 
•   A „hosszan tartás” funkcióhoz nyomja meg a „Mode” gombot, és tartsa 3 másodpercig. A 
„hosszan tartás” módról lejjebb talál további információkat. 
 
ON/TARE 
Be- és kikapcsolás, valamint tára mód. 
•  Kapcsolja be a mérleget az "On/tare" gomb megnyomásával. 
•   Nyomja meg az "On/tare" gombot, hogy használni tudja a tára módot (további 
információkat lejjebb olvashat róla). 
•   Ha ki szeretné kapcsolni a konyhai mérleget, nyomja meg, és tartsa a "On/tare" gombon 
az ujját 3 másodpercig. Ha a mérlegen nem mér semmit 60 másodpercen keresztül, az 
automatikusan magától kikapcsol. 
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Funkciók 
 

1. Klasszikus mérés 
•   A mérleget helyezze stabil, egyenes felületre, majd nyomja meg az "On/tare" gombot, 
amivel bekapcsolja a mérleget. 
•   Szükség esetén állítsa újra a képernyőt 0-ra az "On/tare" megnyomásával. 
•   Most már mérhet vele.  
 
 

 
 
 

2. Tára funkció 
A tára funkció segítségével többféle ételt is mérhet egymás után.  
 
•   Kövesse a klasszikus mérés folyamatát, és helyezze az első ételt vagy az üres tálat a 
mérlegre.  
•   Nyomja meg a Tare gombot, hogy kinullázza a mérleget. 
•   Ezután folytathatja a mérést.  
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3. Tartás funkció 
A „hosszan tartás“ funkció lehetővé teszi, hogy a mérleg az előző mérést is mutassa, ha már 
az előző ételt le is vette a mérlegről.  
•   A "Mode" gomb megnyomásával és 3 másodpercig való tartásával aktiválja a „hosszan 
tartás” funkcióját. 
•   A mérlegre ráhelyezheti a következő ételt. A mérleg sípolással jelzi, ha a következő ételt is 
megmérte, és le lehet azt venni róla. 
•   A mérleg most az utolsó súlyt mutatja.  
•   A „hosszan tartás” funkciót úgy tudja törölni, ha a "Mode" gombot megnyomja, és 3 
másodpercig tartja. 
 
 

 
 
 

Az elemek cserélése 
 

Nyissa ki az elemek helyét az alsó részen, majd a következőképpen helyezze be a mérleghez 
csomagolt AA elemeket: 
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Gyakori hibajalentések 
 
 

Azt jelenti, hogy az elemek lemerülőben vannak. 
Cserélje ki az elemeket, hogy a hiba eltűnjön a képernyőről. 
 
 
 

Azt jelenti, hogy a mérleget több, mint 15 kg-mal túlterhelte.  
Csökkentse a súlyt, hogy a hiba eltűnjön a képernyőről. 
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