
 

 
 
 
 
 
BRUKSANVISNING FOR NORSKTALENDE KJØKKENVEKT. 
 
 
Vi tar først for oss noen forholdsregler ved bruk og vedlikehold. 
Vekten er satt sammen av komponenter av høy standard,  
men p.g.a. følsom elektronikk bør du unngå voldsom håndtering 
av vekten. 
 
Skålen til vekten kan vaskes i oppvaskmaskin, mens selve vekten 
kun må vaskes med en fuktig klut. 
 
Denne vekten kan enten drives med eliminator eller ett 9 volts batteri. 
Eliminator følger med. 
Tilkoblingen for eliminator sitter i vektens bakkant  
som er den runde enden. 
Tilkobling av batteri sitter i batteriluken  
som er plassert i vektens bunnplate. 
 
Vi skal nå gå gjennom vektens funksjoner: 
 
Sett vekten foran deg, slik at den rette enden peker mot deg. 
 
Nede på den høyre sidekanten vil du finne en skyvebryter. 
Skyver du bryteren i midt-posisjon eller helt fra deg vil vekten være "på". 
Skyves bryteren helt til deg er vekten slått av. 
 
Etter at du har satt bryteren i "på" posisjon kan du nullstille vekten 
ved å trykke på nullstillingsknappen. 
Denne knappen sitter plassert på høyre side av vektens front, 
og kan føles som et nedfelt område på 1,5 x 2,5 cm. 
 
Vær oppmerksom på at nullstillingsknappen er en «touch»-knapp, 
og at den derfor ikke vil gi etter når du trykker på den. 
Et fjærlett trykk er nok til å aktivisere knappen. 
Når vekten sier "null" er den klar til bruk. 



 
 
 
Etter hvert som du legger ting opp i vektskålen, vil vekten 
fortløpende plusse på, og gi deg den nye totalvekten. 
Det samme skjer hvis du reduserer innholdet i vektskålen. 
Ønsker du å vite vekten på neste ingrediens alene,  
kan du bare trykke på nullstillingsknappen og du får kun vekten 
på det du legger i skålen etter nullstillingen. 
Du slipper derfor å fjerne det som ligger i skålen fra før, 
noe som gjør matlagingen enda enklere. 
 
 
Du kan ha opp til 5kg totalt på vekten. 
 
Øker du vekten langsomt vil du høre en "bippe-tone"  
for hvert femte gram. 
 
Ønsker du at vekten skal gjenta meldingen, kan du banke forsiktig 
på vektskålen. Den vil da gi deg vekten på ny. 
 
Du kan også justere lydstyrken ved å holde fingeren på 
nullstillingsknappen. Ved ønsket lydstyrke slipper du knappen, 
og lydstyrken forblir på det ønskede nivå. 
 
Vekten presenteres med en inndeling ned til hvert femte gram. 
Som et eksempel på dette, vil vekten ikke si ett-hundre-og-tre gram, 
men isteden runde av og si ett-hundre-og-fem gram. 
 
Da en slik type vekt aldri vil bli helt nøyaktig, 
må du derfor regne med en variasjon i avlesningen på +/-  2% . 
Dette betyr at ved å veie 500 gram må du regne med et avvik 
på +/- 10 gram. 
 
Husk alltid å skru av vekten etter bruk eller under rengjøring. 
 
Er det fortsatt noe du lurer på, kan du ta kontakt med 
hjelpemiddelsentralen på stedet der du bor,  
eller ringe oss i Adaptor på tlf. 23-21-55-55. 
 
 
 
Lykke til! 


