
 
 
 
 
 

 
 

 
Bruksanvisning Talende Målemugge 
 
For at du skal få best mulig nytte av denne talende målemuggen, 
anbefaler vi at du bruker noen få minutter på å lese instruksene for bruk 
og rengjøring av din nye målemugge. 
 
 
GENERELT 
Muggen  festes til bunnplaten (basen) på denne måten - med håndtaket 
til høyre, tuten skal peke mot deg, drei muggen 90 grader mot høyre, 
muggen låses på plass. For fjerning av muggen går du frem på samme 
måte, men i motsatt rekkefølge.  
 
Batteriet finner du i bunnplaten på basen, under håndtaket. 
Batteridekslet har en innfelt knapp som skyves mot håndtaket slik at 
luken kan vippes opp og frigjøres. Målemuggen bruker et standard 9 
volts alkalisk batteri. 



KNAPPENES PLASSERING 
Målemuggen har fire knapper. I overkant av bærehåndtaket finner du  
“TALEKNAPPEN” . I underkant av håndtaket sitter høyttaleren. Er 
håndtaket plassert mot høyre, vil du i forkant av håndtaket finne de tre 
andre knappene. Øverst er  “NULLKNAPPEN”, i midten knappen for valg 
av “MÅLEENHET” og nederst knappen for valg av  “VÆSKETYPE”  
 
 
TALEKNAPPEN  Dersom ingen knapper er trykket på i løpet av de siste 
30 sekunder, vil muggen indikere væsketype, etterfulgt av mengden. 
Ellers vil bare mengden uttales når du trykker på taleknappen. 
 
 
NULL KNAPPEN  benyttes for å nullstille målemuggen. Dette kan gjøres 
når muggen er tom, eller mens det er noe i muggen dersom du ønsker å 
måle forskjellige enheter når du blander flere ingredienser. Et eksempel 
på dette er  F.eks. om du skal blande melk i en kakemiks. Ha 
kakemiksen i muggen og trykk så på “NULL”. Du kan nå måle melken 
etterhvert som du tilsetter den til kakemiksen. Dette kalles en TARA 
funksjon. Vær oppmerksom på at ved nullstilling, kan ikke muggen måle 
mindre enn null, så dersom du trykker på NULL knappen og fjerner noe 
av innholdet vil den fortsatt si NULL. Dersom du har benyttet TARA 
funksjonen er det viktig å huske på, før du tar nye mål og trykke på  
NULL knappen igjen når muggen er tom. 
 
 
Det anbefales å bruke NULL knappen til å starte muggen med når den er 
tom, spesielt hvis den ikke har vært i bruk på en stund. Det vil forsikre at 
NULL nivået er korrekt innstillt før ny måltaking. 
 
 
Dersom du holder NULL knappen inne, vil muggen si NULL med 
varierende lydstyrke til du slipper den. Lydstyrken vil forbli på dette 
nivået til du eventuelt forandrer det igjen. Det er tre ulike lydnivåer å 
velge mellom. 
 
 
MÅLEENHET Denne knappen benyttes til å velge mellom forskjellige 
måle-enheter. Du kan velge mellom centiliter, desiliter og liter. Trykk på 
knappen en gang og muggen sier hva den nå er innstilt på. Trykker du 
gjentatte ganger på knappen med under to sekunders mellomrom vil den 
fortløpende skifte mellom de tre måle-enhetene. 
 
 
 
 



VÆSKETYPE  Denne knappen benyttes til å velge mellom forskjellig 
innhold. De kalibrerte valg er  VANN, MELK og MATOLJE. De aller fleste 
væsker som brukes i matlagning vil passe inn her. VANN dekker vin, 
juice og lignende. MELK dekker helmelk, lettmelk og skummet. 
MATOLJE dekker alle typer olje. Trykk på knappen en gang og muggen 
vil si aktuell væsketype. Trykker du gjentatte ganger på knappen med 
under to sekunders mellomrom vil den fortløpende skifte mellom de tre 
valgene. 
 
 
Dersom du vil måle andre ting, slik som saus, suppe eller annet, kan du 
også gjøre dette. Hold knappen inne i 5 sekunder til muggen sier:  ”TØM 
MUGGEN OG TRYKK PÅ NULL”.  Tøm så muggen og trykk på NULL 
knappen til du hører et kraftig signal, og muggen sier ”FYLL MUGGEN 
TIL KALIBRERINGSPUNKTET OG TRYKK PÅ INNHOLD KNAPPEN”. 
Du trykker da på knappen for valg av væsketype. Dersom du kjenner 
etter inne i muggen, på samme siden som håndtaket er plassert, vil du 
oppdage en forhøyet rille som går ifra bunnen av muggen og nesten 
halvveis opp. Dette er kalibreringsmerket. Tilsett det du ønsker å måle til 
det er på samme høyde som kalibreringsmerket (rillen), trykk på 
knappen for valg av væsketype til muggen sier  ”ALTERNATIV 
KALIBRERING FERDIG”. Du vil nå oppdage neste gang du bruker 
knappen for valg av væsketype, at er det kommet til et fjerde valg for 
selvvalgt innhold. Du kan rekalibrere for forskjellig innhold når som helst 
ved å gjenta den samme prosedyren.  
Dersom du skulle ønske å fjerne kalibreringen igjen gjør du følgende: 
Når muggen sier ”FYLL TIL KALIBRERINGSMERKET” lar du det bare 
være og trykker på knappen for valg av væsketype. Muggen vil forstå at 
du ikke lenger ønsker å benytte denne muligheten og vil fjerne det til du 
omkalibrerer med et annet innhold. 
 
 
I BRUK  
Muggen kan benyttes mens du holder den f.eks. under vannkranen. 
Ettersom innholdet stiger vil det være en kontinuerlig avlesning, eller du 
kan få en avlesning ved å trykke på ”TALEKNAPPEN”. 
Vær oppmerksom på at den mest nøyaktige avlesning oppnås ved at 
muggen står på et flatt underlag og at løfting av muggen vil redusere 
nøyaktigheten. Jo skråere muggen holdes, jo mer unøyaktig blir 
målingen. Den kan til og med si ”NULL” dersom den tippes for mye. 
Ønsker du å helle ut litt av innholdet, er det viktig at muggen står støtt 
igjen før avlesning. De målene som leses opp mens du heller, kan du 
bare ignorere. 
 
 
 



 
Pass også på at muggen er skikkelig festet på basen, spesielt før du 
løfter den eller heller av den. 
Muggen vil automatisk slå seg av dersom ingen knapper trykkes på, eller 
noe tilsettes eller fjernes i løpet av 30 sekunder. Den vil gi fra seg to 
korte pipelyder. Dette er for å spare på batteriet, men betyr ikke at du må 
begynne på nytt dersom du er midt oppi oppmåling. Ved å trykke på 
”TALEKNAPPEN” vil muggen våkne til liv igjen. Dersom du ikke er klar 
over at den har slått seg av og du tilsetter mer væske, vil du oppdage at 
muggen ikke leser opp den nye mengden automatisk. Da er det bare å 
trykke på ”TALEKNAPPEN” og muggen leser opp det nye resultatet. 
 
 
RENGJØRING  
Basen er ikke vanntett eller mikrobølgesikker. Den bør derfor kun 
rengjøres med en fuktig klut og tørkes etterpå. Selve muggen tåler både 
oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. 
 
 
SPESIFIKASJON  
Kapasitet                      2 Liter 
Nøyaktighet                  2% så lenge muggen holdes vannrett. 
Batteri                           1 x  9 volt Alkalisk  
Måle-enheter                centiliter, desiliter, liter 
Innhold                          Vann, melk, matolje 
                                      1 x egendefinert valg 
 
 

 
Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med din talende målemugge. 
Skulle du ha ytterligere spørsmål vedr. målemuggen kan du ta kontakt 
med oss i Adaptor på telefon 23-21-55-55 eller du kan sende en epost til 
hjelpemidler@adaptor.no  
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