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U

Tack för att du väljer detta instrument från TFA. 

Innan du använder den här produkten

• Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant. 

• Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på 
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
• Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av

dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning. 
• Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden!

• Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens.

U Bruksanvisning Fig. 1
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Digital köksvåg �
1. Leveransens innehåll
• Digital köksvåg
• Batterier 2 x CR2032
• Bruksanvisning

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm
• Vägningsyta i rostfritt stål
• Tunn design - endast 15 mm
• Bekväm sensortryckning
• Tareringsfunktion
• Automatisk avstängning
• Non Halkfritt stativ med 4 gummikuddar
• Väggmonteringshål

3. Säkerhetsmeddelande 
• Denna produkt är endast avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.

Varning!� Risk för skada!

• Förvara enheten och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre

brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i krop-
pen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte eldas, kortslutas, tas isär eller laddas. Risk för explosion!
• Svaga batterier bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. Se till att polariteterna är kor-

rekta. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag. Ta bort bat-
terierna om enheten inte kommer att användas under en längre tid. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid han-
tering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Överbelasta inte vågen (max. 5199 g). Använd inte vågen som lagringsutrymme.

Fig. 2
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Digital köksvåg �
• Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Ej lämplig för diskmaskin.
• Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Skydda den mot fukt! 
• Starka elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner) kan försämra vågens noggrannhet.
• Vågen är inte avsedd att användas för kommersiella ändamål.

4. Delar

A 1: Viktdisplay
A 2: ON/OFF sensorknapp 
A 3: TARE sensorknapp 
A 4: Batterifack 
A 5: Väggmonteringshål

5. Komma igång
• Öppna batterifacket på baksidan med en lämplig skruvmejsel (i pilens riktning OPEN) Ta bort batteriisoleringsremsorna.

Skruva försiktigt tillbaka batteriluckan på plats. 
• Tryck på ON/OFF knappen för att stänga av vågen.

6. Användning av vågen
• Placera vågen på en plan fast yta. 
• För att slå på vågen, tryck på ON/OFF knappen.
• Bakgrundsbelysningen tänds och “HI” och “g” (standard) visas på displayen. 
• Genom att trycka på ON/OFF knappen, så länge “HI” anges på displayen, kan mätenheten ändras.
• Sekvensen visas enligt följande: g ➝ ml › lb:oz ➝ fl’oz. Vänta några sekunder för att bekräfta inställningen. 
• Så snart “0” (eller “0,00”) visas på displayen kan du börja väga.
• Placera föremålet som ska vägas i mitten av vägningsplattformen.
• Din uppmätta vikt visas i g (standard) eller i den viktningsenhet du har ställt in.
• Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder släcks bakgrundsbelysningen automatiskt. Om du använder enheten eller

trycker på ON/OFF knappen tänds bakgrundsbelysningen igen.
• Om ingen knapp trycks in inom 3 minuter stängs vågen av helt.

6.1 Tareringsfunktion 
• Om du använder en skål för mätning, ställ först skålen på plattformen och slå sedan på vågen. Om vågen redan används,

tryck på TARE knappen för att återställa skärmen till “0”. 
• Om du vill mäta mer än en ingrediens i samma skål, tryck på TARE knappen innan du lägger den nya ingrediensen i skålen.

Displayen går alltid tillbaka till “0” och du kan fortsätta mätprocessen utan problem.
• Den ursprungliga vikten bör inte överstiga 950 g (2,10 lb).

Digital köksvåg �
7. Byte av batteri
• Öppna batterifacket på baksidan med en lämplig skruvmejsel (i riktning mot pilen OPEN) Sätt i två nya CR2032-knappcells-

batterier, +pol upp. Skruva försiktigt tillbaka batteriluckan på plats. 

8. Felsökning
Problem Lösning

Inget på displayen ➜ Tryck på ON/OFF knappen för att slå på instrumentet
➜ Se till att batteripolariteterna är korrekta (+pol upp)
➜ Byt batterier

Displayen lyser inte ➜ Använd enheten eller tryck på ON/OFF knappen
(Viloläge) ➜ Byt batterier

Batterisymbol ➜ Byt batterier

Visa “Lo” ➜ Byt batterier

Visa “O-Ld” ➜ Överbelastning

Felaktig indikation ➜ Se till att vågen är placerad på en plan yta.
➜ Stäng av och slå på enheten igen med ON/OFF knappen
➜ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten från för råd.

9. Avfallshantering 
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och
återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har inrättats.

Avfallshantering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektro-
niska produkter (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
utsedd insamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt borts-
kaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!
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Digital köksvåg �
Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller förorenin-
gar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas felaktigt, och vär-
defulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. 
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på
nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämp-
liga insamlingsplatser från din kommun eller lokala myndighet. 
Symbolerna för de ingående tungmetallerna är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga upp-
laddningsbara batterier. Undvik nedskräpning av miljön och lämna inte batterier eller batteriinnehållande elektriska
och elektroniska apparater omdömmeslöst. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara
batterier bidrar i hög grad till att minska påverkan på miljön och undvika hälsorisker.

VARNING!� Miljö- och hälsoskador orsakade av felaktig kassering av batterier!

VARNING!� Batterier som innehåller litium kan explodera
• Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på

grund av värme- eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Var särskilt upp-
märksam på korrekt bortskaffande. 

10. Specifikationer

Viktenhet g => ml => lb:oz => fl’oz

Lastkapacitet 5199 g, 5199 ml, 11:7.3 lb:oz, 183.55 fl:oz

Minsta belastning 2 g, 2 ml, 0.1 oz, 0.1 fl:oz

Upplösning 1 g, 1 ml, 0.1 oz, 0.01 fl.oz

Noggrannhet ±5 g (2-1000 g), ±7 g (1001-2000 g), ±10 g (2001-5199 g)

Strömförbrukning 2 x CR2032 knappcellsbatterier (ingår)

Mått 200 x 200 x 15 mm

Vikt 454 g (endast enhet)

Digital köksvåg �

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och
kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt
ange produktnumret i sökrutan. 

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 12/22
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