
العناية والصيانة.

نصائح بشأن البطارية.

يرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام حلة الطهي.

دليل المستخدم

-٥ - -٦ - -٧-

استكشاف األعطال وإصالحها.

قيمة سالبة.

وظيفة التفريغ.

٣ ثوان

وحدة الحجم وحدة الحجم

الوحدة

ml fl’oz
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تظھر شاشة LCD بصورة كاملة
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قم بوضع العنصر في اإلناء. •  يرجى وضع الميزان على سطح صلب وثابت ومستوي قبل االستخدام.
•  تجنب تعريض الميزان لالصطدام أو السقوط أو غير ذلك فقط يتعرض للتلف 

نتيجة لذلك.
•  تجنب وضع أحجام زائدة على الميزان أو وضع أشياء ثقيلة في حالة عدم 

االستعمال.
•  تعامل مع الميزان بعناية فائقة نظًرا لكونه أداة إلكترونية بالغة الدقة.

•  ال تغمر المنتج بالماء أو أي سائل آخر، احفظ السطح جاًفا.
•  نظف الميزان باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة، ال تستخدم مواًدا 

كيميائيًة أو مواًدا كاشطًة تتسم بالقسوة.

تحذير: ال تغمر الميزان في الماء أو أي سائل آخر.

•  في حالة االعتزام على عدم استخدام الميزان لمدة طويلة نوصي بإزالة البطارية 
لتجنب تعرض الميزان للتف بسبب حدوث تسرب محتمل.

•  احرص دائًما على حفظ البطارية بعيًدا عن متناول األطفال.

•  تجنب خلط البطاريات الجديدة مع مختلف المكونات أو العالمات التجارية 
للحيلولة دون وقوع تسرب أو انفجار محتمل.

•  تجنب تعريض البطارية للتسخين أو إتالفها أو تعريضها للنيران.

•  يجب إّال يتم التخلص من البطاريات بوضعها مع النفايات المنزلية.
•  احرص دائًما على طلب المشورة من السلطة المحلية فيما يخص إعادة تدوير 

البطاريات.

مالحظة: ال يجب التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية، ويرجى 
إعادة التدوير عند وجود تسهيالت لذلك، واطلب المشورة من السلطة المحلية أو تاجر 

التجزئة حول طرق إعادة التدوير.

ال تظهر شاشة LCD سوى وزن العنصر المضاف. كرر الضغط على زر 
ZERO/POWER (إيقاف/تشغيل) لمعرفة أوزان مختلف المكونات.

تظهر شاشة LCD قيمة سالبة في حالة إزالة المكون الموزون من الميزان. للتخلص 
من القيمة السالبة اضغط على الزر ZERO/POWER (إيقاف/تشغيل). ستعود 

الشاشة إلى القيمة "صفر".

يشير ظهور الرمز Lo الموجود على شاشة LCD إلى انخفاض مستوى طاقة 
البطارية، لذا يتعين استبدالها.

يشير ظهور الرمز Err على الشاشة  LCD إلى وجود حجم زائد في الميزان. قم بإزالة 
الزيادة المفرطة في الحجم على الفور، للحيلولة دون تعرض المنتج لتلف محتمل. 

يرجى االطالع على قسم سمات المنتج الواردة في ذلك الدليل لمعرفة 
األوزان/األحجام المسموح بها.

يشير ظهور الرمز unSt على الشاشة  LCD إلى عدم وجود الميزان في مكان ثابت 
عند الوزن.

يرجى متابعة تعليمات التشغيل عند االستخدام.

٣- وضع أحجام اللبن

تتيح وظيفة التفريغ وزن عنصر آخر على التوالي بعد وزن العنصر األول دون نقله من الميزان.

T (إيقاف/تشغيل) لتحويل الميزان على ZERO/POWER  اضغط على زر

.ON نظام التشغيل بها عند تشغيل LCD ستعرض شاشة

انتظر حتى تظهر الشاشة "٠".ضع الوعاء على ناصية الميزان.

تبين شاشة LCD الوزن التدريجي للوعاء.

اضغط على زر  ZERO/POWER (إيقاف/تشغيل) إلزالة وزن الوعاء. 
تظهر شاشة LCD وضع "T" في أعلى اليسار والذي يعني تنشيط 

وظيفة التفريغ.

KITCHEN SCALE EKO
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وحدة وحدة

قم بلمس

وحدة

ZERO
POWER

UNIT
HOLD

وحدة الوزن وحدة الوزن

وحدة

g lb:oz٣ ثوان

ml

تحويل األوضاع.
يحتوي ذلك الجهاز على ثالثة أوضاع لقياس أوزان مختلف المكونات. يمكن للمستخدمين 

تحديد وضع الوزن المطلوب عن طريق الضغط على زر UNIT/HOLD لالنتقال إلى وضع الوزن 
المطلوب أو وضع الوزن أو وضع حجم الماء أو وضع حجم الحليب. تظهر حالة وضع الوزن في 

.LCD الركن األيسر السفلي في شاشة

تحويل الوحدة.
يمكن للمستخدمين تحديد الوحدات بدًءا من الجرام وحتى الرطل: األوقية أو من المللي إلى 

األونصة السائلة.

أثناء تشغيل المقياس اضغط مع االستمرار على زر UNIT / HOLD حتى تظهر الوحدة 
المطلوبة.

١- وضعية الوزن

٢- وضع حجم الماء

طريقة االستخدام.
قبل االستخدام ضع الميزان على سطح صلب ومستقر 

ومستو. ضع أي إناء أو وعاء (عند الحاجة) على الميزان قبل 
التشغيل.

اضغط على زر  ZERO/POWER (إيقاف/تشغيل) لتحويل 
.ON  الميزان على

ستعرض شاشة LCD نظام التشغيل بها بمجرد 
الضغط على ON (تشغيل).

انتظر حتى تظهر الشاشة "٠".

ضع الجسم المراد وزنه على الميزان (أو في الوعاء إذا 
لزم األمر).تظهر شاشة LCD قراءة الوزن.

 ZER بعد الوزن اضغط مع االستمرار على زر
POWER/ (تشغيل/إيقاف) إليقاف تشغيل الميزان أو 

تركه حتى يقف تلقائًيا بعد مرور دقيقتين من توقف 
العمل.

وضع حجم الماءوضع حجم الماءوضع الوزن

طريقة االستخدام.

١- يتم إرفاق الميزان ببطارية مثبتة في حجرة البطارية البالستيكية الموجودة في 
القاعدة. قم بإزالة الورقة العازلة قبل استخدام الميزان.

٢- ضع الميزان على سطح صلب ومستقر ومستو.
٣- عندما تظهر الشاشة "٠" يمكن البدء في عملية الوزن. ضع المكونات في 

المنتصف للتمكن من الحصول على وزن دقيق.
 ON/OF" ٤- سيغلق الجهاز تلقائًيا بعد ٢ دقائق من توقف العمل. اضغط على زر
(تشغيل/إيقاف) إلبقاء الجهاز على وضع التشغيل حتى عند توقف االستعمال.

خصائص المنتج.
مزود بأربعة أجهزة استشعار بالغة الدقة لقياس الضغط.

السعة القصوى: ٥ كجم/١١ رطل:٠٫٤ أوقية؛ ٥٠٠٠ مل/١٧٦ أونصة سائلة
التجزئة:١ جرام/٠٫١ أوقية؛ ١ مل/٠٫١ أونصة سائلة

قم بلمس on (تشغيل)/Auto off (إيقاف تلقائي)/لمس off (إيقاف)
وظيفة التفريغ

قم بقياس حجم الماء واللبن
وحدتا الوزن: جرام-رطل:أوقية

وحدتا الحجم: مل-أونصة سائلة
مؤشر انخفاض مستوى البطارية/الحجم المفرط

وظائف األزرار.

قم بالضغط على on (تشغيل)/off (إيقاف)/Zero/Tare (تفريغ)

تحويل الوحدة: من جرام إلى رطل: أوقية، من ملي إلى أونصة سائلة

تحويل األوضاع:
الوزن <->حجم الماء<->حجم اللبن

.LCD الوظائف في شاشة
: قيمة سالبة

: الوزن المفرغ
: وحدة الحجم

وحدة الوزن: جرام
وحدة الوزن: رطل: أوقية

وحدة الحجم: أونصة سائلة

*مالحظة: الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائًما الرجوع إلى 
المنتج الحقيقي.


