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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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Fig. 2
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Digital köksvåg �
1. Leveransinnehåll 
• Digital köksvåg • Bruksanvisning

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet 
• LCD-skärm
• Tareringsfunktion
• Omkopplingsbar g / lb: oz och ml / fl’oz
• Automatisk volymkonvertering för mjölk
• Automatisk avstängningsfunktion
• Halkfritt stativ med 4 gummikuddar

3. Säkerhetsmeddelanden
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.

Varning!� Risk för skada: 

• Förvara den här 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 kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. 
• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag. 
• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de 

drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Överbelasta inte vågen (max 5 000 g). Använd inte vågen som lagringsutrymme.
• 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 i kommersiellt syfte

Digital köksvåg �
4. Delar

A 1: TARE ON/OFF-knapp
A 2: Viktdisplay
A 3: UNIT-knapp
A 4: Viktenhet
A 5: Symbolvägningsläge 
A 6: Tareringssymbol 
A 7: Batterifack 

4 transportlås

5. Komma igång
• Ta bort de 4 silikontransportlåsen.
• Öppna batterifacket på baksidan och sätt i två nya batterier 1,5 V AAA, polaritet enligt bilden. Stäng batterifacket.

6. Användning av vågen
• Placera vågen på en plan fast yta. 
• För att slå på vågen, tryck på TTARE ON/OFF knappen. 
• Alla LCD-segment visas ett kort ögonblick. “0 g” och symbolen för viktläge (standard) visas på displayen. 
• Tryck på UNIT knappen för att ändra vägningsläget: 

vikt ➝ volym (vatten) ➝ volym (mjölk) . 
• Tryck och håll ned UNIT knappen för att ändra mätenheten: g ➝ lb: oz (i viktläge), ml ➝ fl.oz (i volymläge).
• Så snart “0” (för mätenhet “g”) 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 viktenhet du har ställt in.
• För att stänga av instrumentet, tryck och håll ned TARE ON/OFF knappen.
• Om ingen knapp trycks in inom 2 minuter stängs vågen av automatiskt.

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

trycker du på TARE ON/OFF knappen för att återställa displayen till “0”. Om tarafunktionen är aktiverad visas “T” på display-
en.

• Om du vill mäta mer än en ingrediens i samma skål, tryck på TARE ON/OFF knappen innan du lägger den nya ingrediensen
i skålen. Displayen går alltid tillbaka till “0” och du kan fortsätta mätprocessen utan problem.
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Digital köksvåg �
7. Byte av batteri
• Byt batterier när “Lo” visas på displayen (se “Komma igång ”).

8. Felsökning
Problem Lösning

Ingen display ➜ Tryck på TARE ON/OFF knappen för att slå på enheten
➜ Se till att batteriernas polariteter är korrekta
➜ Byt batterier

Display „Lo” ➜ Byt batterier

Display „Err” ➜ Överbelastning

Display „unSt” ➜ Placera vågen på en plan yta

Felaktig indikation ➜ Stäng av och slå på enheten igen med TARE ON/OFF knappen
➜ Byt batterier

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

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem sepa-
rat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektro-
nisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompati-
belt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. 

Digital köksvåg �
De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa.
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. 
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

10. Specifikationer 

Viktenhet g ➝ lb:oz ➝ ml ➝ fl.oz, volym omkopplingsbar för vatten eller mjölk

Lastkapacitet 5 kg / 11 lb:0.4 oz – 5000 ml / 176 fl’oz

Minsta belastning 1 g

Upplösning 1 g / 0,1 oz – 1 ml / 0,1 fl’oz

Noggrannhet ±0,2 % av det uppmätta värdet

Automatisk avstängning Efter ca 3 min.

Strömförbrukning Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej) 

Mått 200 x 155 x 29 mm

Vikt 285 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de skrivs ut 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 10/20
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