
English Operations Manual 

 

1. Put on battery, Place scale on a flat surface and press (on/off) key to turn on the 

scale. 

2. LCD display “0.00” or “0”. Use (M) key to change unit. 
 

TARE Function:  

 

1. Put a plate or bowl on the scale. 

2. Press (T) key, LCD display will be “0.00” or “0.0” 

3. You can now put an object on the bowl without measuring the weight of the bowl. 

 

Counting Function: 

 

Please make sure each item that you want to measure have the same exact weight 

 

1. Turn ON the Scale by pressing (ON/OFF) key. 

2. Press (PCS) key for 3 seconds, as soon as it shows 25 you can start adding 25 items 

with the same weight on the scale. Choose between 25, 50, 75 or 100 pieces by 

pressing (M).  

3. Press (PCS) key to confirm, then you can start counting. 

4. When you add items on the platform, the quantity will show on the display. 

5. Press (M) key to exit counting function. 

 

Error Signs 

 

[LO] Low Battery 

[O_LD] Overload, too much weight 

 

 

Other Kitchen Scale Capacities: 

 

600g/0.01g 

500g/0.01g 

1000g/0.1g 

2000g/0.1g 

3000g/0.1g 

 

Weighing units: 

g, oz, ozt, dwt, ct, gn, tl 

Recommended storage temperature of (5 °C - 30 °C) 



Nederlandse handleiding 

 

1. Plaats de batterij, plaats de schaal op een vlakke ondergrond en druk op (aan / uit) om de 

schaal in te schakelen. 

2. LCD scherm toont "0.00" of "0". Gebruik de (M) - toets om van eenheid te veranderen. 

 

TARE-functie: 

 

1. Zet een bord of een kom op de schaal. 

2. Druk op (T), het LCD scherm zal “0.00” of “0.0” zijn 

3. U kunt nu een voorwerp in de kom plaatsen zonder het gewicht van de kom te meten. 

 

Telfunctie: met deze functie kunt u de weegschaal een grote hoeveelheid van eenzelfde 

voorwerp laten tellen op basis van het gewicht van een proefhoeveelheid.  

Zorg ervoor dat elk item dat u wilt tellen hetzelfde exacte gewicht heeft 

 

1. Zet de schaal aan, Druk (AAN / UIT) Knop 

2. Druk op (PCS) 3 seconden, zodra 25 verschijnt, kunt u 25 items met hetzelfde gewicht op 

de weegschaal toevoegen. Kies tussen 25, 50, 75 of 100 stuks door op (M) te drukken. 

3. Druk op (PCS) om te bevestigen, dan kunt u beginnen met tellen. 

4. Wanneer u een voorwerp op de schaal toevoegt, wordt het aantal op het display 

weergegeven. 

5. Druk op (M) om de telfunctie te verlaten. 

 

Fout Code: 

 

[LO] Batterij bijna leeg 

[O_LD] Overbelasting, te veel gewicht 

 

 

Andere keukenweegschaal capaciteiten: 

 

600g / 0.01g 

500g / 0.01g 

1000g / 0.1g 

2000g / 0.1g 

3000g / 0.1g 

 

Weegeenheden: 

g, oz, ozt, dwt, ct, gn, tl 

Aanbevolen opslagtemperatuur van (5 ° C - 30 ° C) 


