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EC 314
Mutfak Baskülü
Kitchen Scale



For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this 
instruction leaflet before operating.

SPECIFICATIONS
■Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to 
ensure the weighing accuracy.
■Capacity: 2g-3000g
■Auto power off.
■Show low voltage

TECHNIC PARAMETER
1. Capacity:2g-3000g
2. Show numerical value: 1g
3. Battery: 2XAAA
4. Display usage: LCD Show

KEY FUNCTIONS 
■ON / OFF key: Power on, Power off, 
■UNIT key: Unit change (g/lb/oz/kg)

OPERATION
■Take out the scale, and open up the battery cover, install the batteries to the 
battery compartment
■Put the scale on a flat table, and ensure it is steady.

WEIGHTING STEP
① Press the key of “ON / OFF” to power on.“0.00” appears on the display after 2 
seconds.
② When you press the key of “UNIT”, you can change unit of measurement to “g”, 
“oz”, ”kg”, ”lb”.
③ Put the container on the glass, the LCD screen will show the weight of 
container.

ERROR DISPLAY INTRODUCTION
■When the scale is over loaded, the “EEEE” will appear on the display.
■When the screen shows “        ”, it means that there is a power shortage, please 
change the batteries as soon as possible.



INTRODUCTION OF USING AND INSTALLING THE 
BATTERIES
■Use 2XAAA
■When you change the batteries, please open the battery cover on the back, put 
AAA battery in the battery case, then close the battery cover tight.

ADVICE FOR USE AND CARE
■Always put the scale on a clean and flat table.
■The max. weight the scale can handle is 3000g.
■To ensure the life of the scale do not put the scale under wet, hot & cold 
conditions.
■The product is a high precision electronic weighing apparatus. Therefore do not 
drop otherwise the scale can be easily damaged.
■If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any 
chemical detergent and don’t allow water to get inside the scale.
■If the result appears improperly, please check about whether the batteries and 
the touching point contact well. Replace with new batteries if used for a long time 
already, then try again.



Mutfak terazisinin kullanımı ve bakımı amacı ile çalıştırmadan önce lütfen bu 
kullanma kitapçığını okuyunuz.

ÖZELLİKLER
■Yüksek hassasiyette “kesin-ölçü” gösteren sensörler ve kesin ölçü vermesinden 
emin olmak için yüksek kapasiteli işlemci (CPU) ile donatılmıştır.
■Kapasite: 2 g-3000 g
■Otomatik kapanma
■Düşük voltaj göstergesi 

TEKNİK PARAMETRELER
1. Kapasite:2 gr – 3000 gr 
2. Sayısal değer göstergesi: 1 gr
3. Pil: 2XAAA
4. Ekran: LCD 

DÜĞME FONKSİYONLARI 
■ON / OFF düğmesi: Açma ve kapama 
■UNIT düğmesi: Ölçü birimi değiştirilir.  (gr/lb/oz/kg)

ÇALIŞTIRMA
■Teraziyi çıkartınız ve pil kapağını açınız, pilleri pil bölmesine yerleştiriniz. 
■Teraziyi düz bir masanın üzerine koyunuz ve sabit durduğundan emin olunuz. 

ÖLÇME
① Çalıştırmak için “ON / OFF” düğmesine basınız. 2 saniye sonra ekranda “0.00” 
görünecektir. 
② UNIT düğmesine basarak ölçme birimini “g”, “oz”, ”kg”, ”lb” olarak 
değiştirebilirsiniz.  
③ Hazneyi camın üzerine koyunuz, LCD ekran haznenin ağırlığını gösterecektir.

HATA GÖRÜNTÜLEME 
■Teraziye aşırı yüklenildiği zaman ekranda “EEEE” görünecektir. 
■Ekranda “      ” işaretinin görünmesi gücün azaldığını gösterir, lütfen pilleri en kısa 
zamanda değiştiriniz. 



PİLLERİN KULLANIMI VE YERLEŞTİRİLMESİ
■2XAAA pil kullanınız.
■Pilleri değiştireceğiniz zaman arka kısımdaki pil kapağını açınız, pil bölmesine 
AAA pilleri yerleştiriniz, sonra pil kapağını sıkıca kapatınız.

KULLANIMI VE BAKIMI İÇİN TAVSİYELER
■Teraziyi daima temiz ve düz bir masanın üzerine koyunuz. 
■Terazinin tartabileceği maksimum ağırlık 3000 gr.’dır. 
■Terazinin uzun ömürlü çalışması için, teraziyi ıslak, sıcak ve soğuk ortamlara 
yerleştirmeyiniz. 
■Ürün yüksek hassasiyetli elektronik ağırlık ölçer bir cihazdır. Dolayısıyla cihazı 
düşürmeyiniz, aksi takdirde terazi kolayca hasara uğrayabilir. 
■Eğer terazinin yüzeyi kirli ise lütfen teraziyi yumuşak bir bez ile siliniz, lütfen 
kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız ve terazinin içine su girmesine izin 
vermeyiniz.
■Eğer sonuç uygunsuz görünüyorsa, lütfen pilleri ve temas noktalarını iyice 
kontrol ediniz.
■Eğer piller zaten çok uzun süredir kullanılıyorsa yenileri ile değiştiriniz ve sonra 
tekrar deneyiniz.



Para efeitos de utilização e manutenção de uma balança de cozinha, por favor 
leia este folheto de instruções antes de operar. 

ESPECIFICAÇÕES 
■ Equipado com um sensor de alta precisão "mancha-gauge" e alta capacidade 
de CPU para garantir a precisão de pesagem. 
■ Capacidade: 2g-3000g 
■ Desligamento automático. 
■ Mostrar baixa tensão 

PARÂMETROS TECHNIC 
1. Capacidade: 2g-3000g 
2. Mostrar o valor numérico: 1g 
3. Bateria: 2XAAA 
4. Exibição de uso: LCD Mostrar 

FUNÇÕES PRINCIPAIS 
■ ON / OFF: Ligado, Desligado, 
■ tecla UNIT: mudança Unit (g / lb / oz / kg) 

OPERAÇÃO 
■ Retire a escala, e abrir a tampa da bateria, instale as baterias para o 
compartimento da bateria 
■ Coloque a balança sobre uma mesa plana, e garantir que ele é constante. 

PASSO PONDERAÇÃO 
① Pressione a tecla de "ON / OFF" para ligar. "0.00" é exibido no visor após 2 
segundos. 
② Quando você pressiona a tecla de "UNIT", você pode alterar a unidade de 
medida para "g", "Oz", "kg", "lb". 
③ Coloque o recipiente sobre o vidro, o ecrã LCD irá mostrar o peso do 
recipiente. 

Erro de exibição INTRODUÇÃO 
■ Quando a escala é mais carregado, o "EEEE" aparecerá no visor. 
■ Quando a tela mostra "     ", isso significa que há uma escassez de energia, por 
favor, mude as pilhas logo que possível....



INTRODUÇÃO DO USO E INSTALAÇÃO DAS PILHAS 
■ Use 2X AA 
■ Quando você mudar as pilhas, abra a tampa da bateria na parte de trás, 
coloque a bateria AAA no caso da bateria, feche a tampa da bateria apertada. 

CONSELHOS PARA UTILIZAÇÃO E CUIDADOS 
■ Sempre coloque a escala em uma mesa limpa e plana. 
■ A máx. peso da escala pode lidar é 3000g. 
■ Para garantir a vida da escala não colocar a escala em condições úmidas, 
quentes e frios. 
■ O produto é um aparelho de pesagem electrónica de alta precisão. Portanto, 
não deixe cair caso contrário, a escala pode ser facilmente danificada. 
■ Se a superfície de escala é suja, limpe a escala com pano macio e não use 
qualquer detergente químico e não permitir que a água entrar dentro da escala. 
■ Se o resultado aparece de forma inadequada, por favor, verifique sobre se as 
baterias eo ponto de contato tocando bem. Substitua por pilhas novas, se usado 
por um longo tempo já, então tente novamente.







SATIŞ SONRASI SERVİS
Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi’ne başvurmadan önce 
aşağıdaki kontrolleri yapınız.
1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz.
Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili 
Servisi’nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı 
düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları 
kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce King 
Yetkili Servisi’ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak 
yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik 
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA 
SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. 
Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici 
haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar 
yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri’nden temin edilmek zorundadır. 
King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan 
şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz 
zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle 
birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için 
cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye 
saygı göstermiş olursunuz.


