
COOK-IT
PRECISIEKEUKENWEEGSCHAAL

COOK-IT

HANDLEIDING
Bedankt voor het kiezen voor de COOK-IT. 

Voor gebruik de handleiding goed doorlezen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Hoge precisie druk sensor

Maximale capaciteit 1g tot 5000g

Eenheden: g/kg/oz/lb’oz

Tarra Tare functie

Aan/uit knop

Overbelasting en lage batterij indicatie 

Automatisch uitschakelen

STROOMVOORZIENING

1.5V AAA batterij

Open het batterijklepje en verwijder de isolatietape 

voor gebruik voor het eerste gebruik

GEBRUIK

Stap 1. Gebruik de weegschaal op een harde ondergrond.

Stap 2. Druk op ‘TARE’, het lcd scherm laat het volgende zien

Stap 3. Zet voedsel op de weegschaal, op het LCD-scherm 

wordt het gewicht weergegeven.

TERRA – TARE FUNCTIE
Stap 1. Plaats in de 'weegmodus' een container op de weegschaal, het

LCD-scherm toont het gewicht van de container.

Stap 2. Raak de 'TARRA'-toets aan om het gewicht van de container te

wissen en plaats het voedsel in de container. Op het LCD-scherm

wordt alleen het voedselgewicht weergegeven. 

* Druk opnieuw op de 'tarra'-toets om meer verschillende soorten

voedsel te wegen.

Stap 3. Als u het voedsel uit de container haalt, toont het LCD de

laadwaarde: raak de toets 'TARE' aan, na twee seconden zal de

weegschaal in de weegmodus veranderen.

SCHAKEL AAN/UIT, AUTO UIT

INSCHAKELEN: Raak de 'TARRA'-toets ongeveer 2 seconden aan.

UITSCHAKELEN: Raak de 'TARRA'-toets ongeveer 2 seconden aan.

AUTO OFF: De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld na

ongeveer 60 seconden wanneer deze niet wordt gebruikt.

EENHEID OMSCHAKELEN

Raak in de weegmodus de toets 'EENHEID' aan om g om te rekenen

naar kg enz.

OVERBELASTING INDICATIE

Als het gewicht overbelast is '' Max.Capaciteit '' Toont het LCD scherm

'EEEE'.

LOW POWER INDICATIE

Als 'Lo' op het display wordt weergegeven, opent u het batterijklepje

en vervangt u de batterij.

ADVIES VOOR GEBRUIK EN VERZORGING

Gebruik de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond om de

grootste nauwkeurigheid te garanderen.

Maak schoon met een natte doek, laat geen water toe in de

weegschaal.

Verwijder de batterij van de weegschaal als deze een lange tijd niet is

gebruikt.

Zet de weegschaal niet rechtop, maar plat.

Laat de weegschaal niet vallen en sla er niet op, de schokken zullen de

sensor en het glaspaneel beschadigen.

Om de levensduur van de weegschaal te garanderen, mag u deze niet

in een natte en warme omgeving plaatsen.

Als de weegschaal niet werkt. Controleer de batterij en zorg ervoor

dat de batterij de juiste polariteit heeft. Controleer of de batterij moet

worden vervangen.

Deze weegschaal is alleen voor gezinsgebruik en mag om geen enkele

reden commercieel worden gebruikt.

Open de achterklep niet als u geen professional bent.

VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP 

WIJ WENSEN U VEEL KOOKPLEZIER TOE!

SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

COOK-IT


