
 
 

 

KEITTIÖVAAKA 

KÄYTTÖOHJE 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä 

nämä ohjeet tulevaisuutta varten.  Suosittelemme, että säilytät pakkauksen, takuukortin ja ostoa 

todistavan asiapaperin takuuajan loppuun asti. 

 

TURVALLISUUS 

• Pakkausta purkaessa on varmistettava, ettet heitä vahingossa pois laitteeseen kuuluvia osia. 

• Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, 

myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa 

oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä. 

• Lapsille on opetettava, ettei laitteen kanssa saa leikkiä. 

• Korjauta laite vain valmistajan valtuuttamassa korjaamossa tai huoltoliikkeessä. Itse suoritetusta 

korjauksesta saattaa syntyä vahinko ja seurauksena on aina takuun peruuntuminen. 

• Laitetta on suojattava lämpölaitteiden lämpösäteilyltä, auringonvalolta, kosteudelta, 

kostumiselta sekä teräviltä esineiltä. Älä käytä laitetta liian pölyisissä olosuhteissa. Pidä 

palovaaralliset tai haihtuvat aineet kauemmas laitteesta. 

• Laitetta ei saa altistaa lämmityslaitteiden, avotulen tm. kuumuudelle. 

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

• Laitetta voidaan käyttää vain sen ohjeidenmukaiseen tarkoitukseen. 

• Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa nesteisiin. 

• Jos et käytä laitetta kauan, poista sen paristot.  

• Valmistaja kiistää vastuun esine- tai henkilövahinkoista, jotka syntyvät tämän käyttöohjeen 

laiminlyönnistä tai laitteen ja sen osien virheellisesta käytöstä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAITTEEN NÄYTTÖ 

 
1 Painoa /tilavuutta osoittavat numerot 

2 Taaraustoiminnon ilmaisin 

3  Nollaus, päälle/poiskytkentä, hipaisukytkin 

4 Negatiivisen painon/tilavuuden osoitin 

5 Nollapainon ilmaisin 

6 Punnituksen ilmaisin 

7 Maidonmäärän mittauksen ilmaisin 

8 Metrijärjestelmän painoyksikköt 

9 Metrijärjestelmän tilavuusyksikköt 

10 Toiminnon valinnan hipaisukytkin 

11 Mailijärjestelmän tilavuusyksiköt 

12 Mailijärjestelmän painoyksiköt 

13 Vedenmäärän mittauksen ilmaisin 

 

KÄYTTÖ 

Päälle- ja poiskytkentä. 

Laita paristolokeroon kaksi 1,5V AAA paristoa (toimitetaan laitteen mukana). 

Kytke laite päälle ZERO ON/OFF painikkeella.  Saman painikkeen painalluksella kytketään laite pois. 

Vaaka kytkeytyy pois automaattisesti 2 sekunnin kuluttua numeroiden 0,0 syttymisestä tai jos vaakaa ei 

käytetä. Kytkemällä vaa'an itse pois ZERO ON/OFF painikkeesta säästät paristoja. 

Yksikköjen (metri- tai mailijärjestelmä) vaihtamiseksi käytä vaa’an alle olevaa vastaava kytkinta. 

 

Punnitusjärjestelmien vaihto. Tämä vaaka mahdollistaa maidon tai veden määrän mittauksen. Kytke 

laite vastaavalle toiminnolle MODE painikkeen painalluksella (WEIGHT (paino) – MILK (maito) –WATER 

(vesi)). 

 

Punnitseminen. Päällekytkennän jälkeen valitse sopiva mittayksikköjen järjestelmä vaa’an alle olevasta 

painikkeesta. Sijoita ruoka-aine vaa’an kulhoon. Näyttöön ilmestyy ruuan paino valituissa 

mittayksikköissä. 

 

Nollaus tai taaraustoiminto. Tämä toiminto mahdollistaa erilaisten ainesosien punnitsemisen, ilman että 

pitäisi ottaa edellisiä ainesosia vaa’alta pois. 

Laita ensimmäinen ainesosa vaa-alle ja punnitse. Ennen seuraavan ainesosan lisäämistä paina 

painikkeelle ZERO, näytössä oleva paino nollataan.  

 

 



Nollaus 

Jos kaikkia ainesosia on alle 200 g. 

Joka kerta nollauspainikkeen painalluksen jälkeen ---- tai 

0g näkyy näytössä. Sarja viivoja merkitsee, että vaaka ei 

ole vielä stabiloitunut - silloin on odotettava hetki. 

Näytössä näkyvä 0g ja symboli o vasemmassa 

alakulmassa merkitsee, että nollaustoiminto on aktivoitu.  

Enimmäinen punnituskyky ei muutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taaraustoiminto. 

 

Jos kaikkia ainesosia on alle 200 g: 

Jokaisella nollauspainikkeen painalluksella ---- tai 0g näkyy 

näytössä.  

Sarja viivoja merkitsee, että vaaka ei ole vielä stabiloitunut - 

silloin on odotettava hetki. Näytössä näkyvä 0g ja symboli T 

vasemmassa alakulmassa merkitsee, että taaraustoiminto on 

aktivoitu.  Enimmäinen punnituskyky vähenee kaikkien 

ainesosien yhteispainoon asti. 

Nollauspainikkeen painalluksella näet kaikkien ainesosien 

yhteispainon. Jos haluat lisää vielä jotain, paina toistuvasti 

nollauspainikkeelle, nollaakseen lukemaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylikuormituksen ilmaisin. Jos vaa’alle sijoitetaan liian paljon (yli 



5 kg), symboli Err näkyy näytössä. Poista kuormitus vaa’alta heti, ettei laite rikkoutuisi.  

 

Paristojen vaihto. Jos näytössä näkyy symboli Lo, mikä ilmaisee paristojen tyhjenemisen, vaihda 

vanhojen paristojen tilalle uudet. Irrota laitteen alle olevan paristolokeron kansi, ota ulos vanhat 

paristot, laita sisälle uudet kaksi 1,5V AAA paristoa. Seuraa oikeaa napaisuutta.  

 

Älä jätä mitään vaa'alle kauemmaksi - tämä aiheuttaa turhaa kuormitusta laitteelle.  

Voimakas magneettikenttä saattaa häiritä laitteen täsmällisyyttä. Laitetta ei saa jättää 

magneettikenttään. 

Älä punnitse koskaan mitään ilman vaakakulhoa, koska jauhot tai nesteet saattavat joutua laitteen 

sisälle ja rikkoa sen. 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO Puhdista laite pehmeällä kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä upota laitetta 

veteen! 

 

Häiriö tai virhe.  

Jos vaaka ilmaisee sattumaisia numeroita tai ei kytkeydy automaattisesti pois, on sille tehtävä 

uudelleenkäynnistys. Poista paristot noin 10 sekunniksi ja asenna takaisin.  

 

TEKNISET TIEDOT 

Toimii 2 x 1,5V AAA paristolla 

Punnituskyky jopa 5000 g 

Täsmällisyys 1 g 

Yksikköt g, lb, oz, ml, fl’oz 

Automaattiseen poiskytkentään kuluva aika 2 minuuttia 

Mitat 188 x 225 x 73 mm 

Näyttö 40 x 18 mm 

Kulhon sisämitat (halk.x korkeus) 170 x 50 mm 

Kulhon tilavuus 1000 ml 

Paino 0,45 kg 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen 

mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. Oikeaoppinen 

hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämisessä ja ehkäisee mahdolliset 

kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle. 

 

Tuote on EC sähkömagneettisen soveltuvuuden direktiivin ja sähköturvallisuusdirektiivin 

mukainen. 

 


