
Електронен кухненски кантар 

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ:     

 Максимална маса –  5000 гр. Точност – 1гр. 

 Минимално отчитана маса – 2гр. 

 Батерии 3 х ААА   1,5 v. 

 Автоматично изключване. 
 5 години гаранция при домашна употреба. 

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА: 

Отворете капачето от задната страна и сложете три батерии размер ААА. Уверете се, че 

полюсите са правилно ориентирани. Затворете капачето и поставете кантара на равна 

повърхност. Той ще се включи в режим теглене. Ако на дисплея се изписва нещо 
различно от нула, докоснете бутон TARE (тариране). 

ВКЛЮЧВАНЕ И 

ИЗКЛЮЧВАНЕ:                                                                                                               

                                             

Винаги използвайте кантара на равна повърхност.  За включване докоснете и задръжте 

бутон Scale, докато дисплеят светне. Ако не го използвате, след 60 секунди ще угасне 

дисплея, а кантарът ще се изключи автоматично след още 3 минути. Ако искате да го 
спрете преди това, докоснете и задръжте бутон Scale. 

СМЯНА НА МЕРНИТЕ 

ЕДИНИЦИ:                                                                                                                      
                                     

С натискане на бутон UNIT можете да изберете между: грам  - g, паунд / унция - lb / oz, 
унция за течности - fl. oz. 

ТАРИРАНЕ:                                                                                                                     
                                                         

Можете да поставите първо празния съд, в който ще е теглената храна. Докоснете бутон 

TARE и изсипете храната в съда. По този начин кантарът ще отчете само теглото на 
храната. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТАЙМЕРА:                                                                                                                         
                                   

 Докоснете бутон Timer. На дисплея ще се появи последното използвано време. 

Можете да го занулите, като докоснете и задържите бутон Timer. 

 За да настроите минутите, докоснете MIN. За да увеличите по-бързо 

задръжте.                                           

 За да настроите секундите, докоснете SEC. За да увеличите по-бързо задръжте. 

 След като сте настроили желаното време, натиснете Timer,  за да стартирате. 



 По време на отброяването, можете да паузирате и продължавате с докосване на 

Timer. 

 Когато изтече времето, ще започне да се издава звуков сигнал, който ще 

продължи 1 минута. 

 Можете да го спрете с докосването на който и да е бутон. 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ  ТАЙМЕР И 

ТЕГЛЕНЕ:                                                                                                                         
       

 Ако кантарът е в режим таймер, можете да се върнете в режим теглене, като 

докоснете Scale. 

 Ако таймерът е стартиран, той ще продължи да отброява, докато вие теглите. 
 За да се върнете към таймер докоснете Timer. 

ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЯ:  

 Индикация за изтощени батерии, в режим таймер. 

 Индикация за изтощени батерии, в режим теглене. 
 Претоварване на кантара. 

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА: 

 Кантарът е предвиден за домашна употреба. 

 Не е водоустойчив или годен за съдомиялна машина. Почиствайте само с влажна 

кърпа. 

 Не надвишавайте максималната допустима маса. 

 При смяна на батериите, ги изхвърлете в отредените за това контейнери. 

 Използвайте кантара на равни повърхности, като поставяте обекта в средата му, 

за получаване на точни измервания. 

 Този продукт е чувствителен електронен измервателен уред и като такъв се 

влияе от магнитни вълни и полета. Не използвайте в близост до микровълнови 

фурни, мощни радиопредаватели, усилватели и др. Ако има проблем извадете и 
върнете батериите. 

 


