
Uživatelský manuál

TIMEMORE BLACK MIRRORBASIC
OVLÁDACÍ PANEL



Obsahbalení a funkceproduktu

Váha 1x

Silikonová podložka 1x

USB-C kabel 1x

USB nabíjecí konektor 1x
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Váha: Maximální váha 2kg

Baterie: Ukazatel nabití baterie

Čas: Maximální doba záznamu je 59:59

Měření času: Krátkým stisknutím spustíte/pozastavíte časování

Stisknutím na 1 sekundu resetujete časování

Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zapnete/vypnete zvuk

Zvuk: Ukazatel nastavení zvukuzapnuto/vypnuto6

Napájení/Tára: Zapnutí

Krátkým stisknutím vynulujete váhu

Vypnutí dlouhým stiskem

PS: Nálepka na ovládacím panelu ukazuje funkce každé klávesy. Po
seznámení s operacemi můžete odstranit.



Přesnézalévání kávypomocí váhy

Zapněte váhu a položte na ní například
konvici, V60 s papírovým filtrem.
Vynulujte váhu (Tára)

Nasypte namletou kávu, uvidíte
skutečnou hmotnost.

01 02

Znovu vynulujte váhu. Můžete začít
zalévat.

03 04

Níže uvedené kroky a údaje slouží pouze pro vaši
informaci a jsou variabilní podle skutečných kroků.

Krátkým stisknutím spustíte časování,
které vám pomůže ovládat čas kvetení a
nalévání.



Poznámky
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Po dokončení krátkým stisknutím zastavte
časování. Váhový panel zobrazuje vaše přesná data.

čas
filtrování

celková
hmotnost vody

1. Povrch váhy je vodotěsný. NENECHTE však do mezery mezi povrchem a
základnou s nabíjecím portem vniknout kapalinu.

2. Váhu umístěte na vodorovný a hladký povrch.

3. Nepoužívejte váhu během nabíjení.

4. Tento výrobek je napájen lithiovou baterií. NENABÍJEJTE, dokud není baterie
vybitá. Doporučujeme nabít včas po použití.

Pokud je baterie vybitá, budete mít 10 minut ochranného času, během kterého
není možné spustit váhu.

5. Když je časování vypnuté, je váha 3 minuty v pohotovostním režimu a poté se
automaticky vypne.

Když je načasování zapnuto, ale nedojde ke změně hmotnosti váha se vypne za
15 minut.

6. Vnitřní struktura zařízení je přesná a je zakázáno do ní zasahovat.

7. Záruka je 2 roky, s výjimkou zásahu do přístroje nebo poškození člověkem.

8. Váha slouží jako příslušenství pro přípravu kávy. NEPOUŽÍVEJTE k vážení v
obchodech.

Pokud porušíte některou z výše uvedených poznámek, může dojít k poškození zařízení,
k nepřesnému měření atd. V takovém případě nebude uznamá záruka.



Specifikace

1. Název produktu: TIMEMORE BLACK MIRROR BASIC

2. Rozsah měření: 0.5g-2000g

3. Skladovací teplota: -10℃ to 55℃

4. Provozní teplota: -10℃ to 60℃ se silikonovou podložkou: -20℃ to100℃

5. Tlačítka: kapacitní dotyková ( není potřeba silného stisku )

6. Assistive Indicator: built-inbuzzer

7. Baterie: Vestavná 1600mAh dobíjecí lithium -iontová baterie

Napětí: 3.7V rozsah napětí: 3.4V - 4.25V

8. Nabíjení: 5V DC/1A USB-C kabel

Vestavěný inteligentní systém pro ovládání nabíjení baterie.
Adaptér není součástí balení.

Typ adaptéru: 220VAC /110VAC

Výstup: 5V/2A



Productname:TIMEMORE BLACK MIRROR Basic CoffeeWeighingPanel

Contents:Weighing Panel, Charge Cable, Silican Pad, User manual

Producer: ShanghaiTIMEMORE Coffee EquipmentCO., LTD.

Warranty: 1year

Add: Lukoucun 827#Fengcheng Town, Fengxian District,Shanghai, China

Web: www.timemore.com Tel: 400-684-0200

DesignedbyTIMEMOREinChina,MadeinChina
2020@TIMEMOREcoffeeco,.Ltd.Allrightsreserved.

自 己 做 咖 啡找 泰 摩

BASIC


