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Product informatie / Product information 
1. Batterijhouder / Battery Case 
2. LCD Scherm / LCD Screen 
3a.   AAN-UIT knop / ON-OFF Button 
3b.   TARE / TARE Button 
4.     MODUS knop / MODE Button 

        5.     HOLD knop / HOLD Button 
        6.     Lepelblad / Spoon blade 
Nauwkeurigheid/ Accuracy: ± 0.1 gram 
Afmeting / Size: 230 x 59 x 22 mm 
Gewicht / Weight: 48g 
 
Meet bereik / Measure Range 
Gram (g): 0.5 - 500 
Ounce (oz): 0.017 - 17.637 
Karaat (ct): 2.5 - 2500 
Korrel (gn): 7.716 – 7716.17 
 
1. Batterijhouder / Battery Case 

Lithium batterij 3V, CR2032 
Lithium battery 3V, CR2032 
 

2. LCD Scherm / LCD Screen 
Waarde en Modus 
Value and Mode 
 

3. a:  
AAN-UIT knop / ON-OFF Button 
Aanzetten; kort indrukken en uitschakelen; lang indrukken. 
Power on; short press and power off; long press. 

3.     b: 
        TARE / TARE Button 
        Druk de Tare knop kort in om het gewicht naar 0 te resetten. 
        Press the Tare button briefly to reset the weight to 0. 
 
4. MODUS knop / MODE Button 

Wisselen van modus: Gram, Ounce, Karaat en Korrel 
Switching modes: Gram, Ounce, Karaat en Korrel 
 

5. HOLD knop / HOLD Button 
Druk 1 keer op de HOLD knop om een meting vast te zetten. 
Druk nog een keer op de HOLD knop om de meting te hervatten. 
Press the HOLD button once to hold a measurement. 
Press the HOLD button again to resume the measurement.. 
  

6. Lepelblad / Spoon blade 
De weegschaal bevat ook een ML aanduiding, 5 t/m 30 ml 
The scale also contains an ML indication, 5 to 30 ml 
 

 
Gebruiksaanwijzing / Instructions 

1. Houdt de lepelweegschaal horizontaal of leg hem op een tafel met het lepelblad 
over de rand zodat deze vrij is. 
Hold the spoon scale horizontal or place it on a table with the spoon blade over the edge so 
that it is clear. 

2. Druk op de AAN-UIT knop om de lepelweegschaal aan te zetten. 
Press the ON-OFF button to turn on the Spoon Scale. 

3. Plaats het te wegen materiaal in het lepelblad, wacht tot de getalaanduiding stabiel 
is en druk op HOLD. 
Op het scherm kunt u nu het resultaat aflezen. 
Place the material to be weighed in the spoon blade, wait until the number display is stable 
and press HOLD. 
You can now read the result on the screen. 

4. Zet de Lepelweegschaal na gebruik uit en maak deze voorzichtig schoon en droog. 
After use, turn off the Spoon Scale and carefully clean and dry it. 

 
Let op / Attention: 
- Voer geen druk uit op het lepelblad / Do not apply pressure to the spoon blade. 
- Gebruik geen hete of bijtende stoffen / Do not use hot or corrosive materials. 
- Heeft batterij indicatie als deze bijna leeg is / Has battery indication when it is almost empty 
- Vocht in het handvat veroorzaakt defecten / Moisture in the handle causes malfunctions 
- Verwijder de batterij bij langdurig geen gebruik / Remove the battery when not in use for a long 

time 


