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mérőedény DK30 

RNIB kitapintható és nagyméretű mérőedénye 

 

Általános Leírás 

Ez a mérőedény könnyen érzékelhető és a külső felületén nagyméretű értékek 

találhatóak. 1,2 literes űrtartalmával és nagy méretével, valamint szilárd, de 

mégis könnyű designjával lehetővé teszi dolgok összekeverését és mérését. Az 

eltávolítható csúszásgátlóval ellátott edényfülnek köszönhetően, az edényt 

kényelmesen tarthatják jobb- és balkezesek egyaránt. A mérőedényt és a 

tapintható mérőskálát beteheti a mikrohullámú sütőbe és a mosogatógépbe is, 

így nagyszerű kiegészítője lesz a konyhájának. 

További tartozékok a mérőedény mellett 

Tapintható mérőskála – folyadékok méréséhez 

Méretek 

Edény: az edény 10,5 cm magas és 23,5 cm átmérőjű (beleértve az edény fülét). 

Tapintható mérőskála: a műanyagból készült tapintható mérőskála kb. 10 cm 

hosszú, 4 cm széles és 1,8 cm vastag (beleértve a csiptetőt is). 

A csiptetőt az edény peremére kell helyezni úgy, hogy az eszköz az edényben 

legyen. 

A mérőskálán 0,6 cm-enként Braille-írásos jelzés található. 

Edény 

A nagyméretű, kerek edény átlátszó műanyagból készült, aminek a megformált 

füle az edény egyik végén található, míg a másik végén található a csőr. 

A literben és unciában is feltüntetett mértékjelzések az edény mindkét oldalán 

megtalálhatóak. Az edény elején található a háromszög alakú kiöntő csőr. Az 

edény peremén, közel az edény füléhez érezni fog egy-egy kiálló részt, melyeket 

arra terveztek, hogy a mérőskála ne essen le az edényről. 

A nagyméretű edényhez tartozó csúszásgátlót úgy tervezték, hogy az edényt 

kényelmesen, valamint kötöttségek nélkül tudják jobb-és balkezesek is 

használni. Amennyiben szükséges a csúszásgátló eltávolítható. 
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Tapintható mérőskála 

A tapintható mérőskála két részből áll: a mérőskálából magából és a csiptetőből 

– ezek már eleve össze vannak illesztve. Miután össze vannak illesztve a 

mérőskála könnyedén felhelyezhető az edény peremére az edény belső felébe. 

Tartsa a tapintható mérőskálát úgy, hogy a csiptető alul, öntől elfelé mutat. A 

tapintható mérőskálát úgy tervezték, hogy használat közben lentről felfelé kell 

olvasni. A tapintható mérőskálán egy sorban kitapintható jelzések vannak, 

melyek vízszintesen helyezkednek el, valamint kitapintható pöttyök, melyek 

középen, a vonalak között helyezkednek el, jelezve az alegységeket. A 

mérőskála egyik oldalán unciában, míg a másikon milliliterben találhatóak az 

egységek. A Braille megfelelőjük a vonalak két oldalán találhatóak. Az eszköz 

legtetején két kiemelkedő púp található, ami stabilizálja a mérőskála pozícióját, 

amennyiben az eszköz az edényben van. Ezek a kitapintható formák nem 

jelentenek további mérési lehetőséget. 

Figyelmeztetés! 

Az edényt sima felületre kell helyezni. Különösen óvatosnak kell lenni, amikor az 

edényt mikrohullámú sütőben használjuk. Amennyiben az edényt betette a 

mikrohullámú sütőbe vigyázzon, mert az edényt tartalma nagyon forró lehet. A 

nagyméretű edényt bár lehet mosogatógéppel mosni, lehetőség szerint 

amennyiszer csak lehet, mossa el kézzel, hogy ne karcolódjon az edény a 

mosogatógépben. 

Az edény használata 

Az edény használata nagyon egyszerű: töltse meg az edényt a kívánt 

folyadékkal a jelzésig, amíg szeretné, a nyomtatott számok, a mérőskála 

segítségével. 

Az öntést megkönnyítendő, az edény rendelkezik egy különleges félkör alakú 

mélyedéssel a csőr alatt. Ez a mélyedés lehetővé teszi az edény 

megtámasztását a tál vagy a serpenyő szélén. A mélyedést könnyedén 

megtalálhatja, amennyiben az edényt a másik konyhaeszköz széle mentén 

óvatosan lefelé húzza. 

Kérem, legyen különös tekintettel nagymennyiségű forró folyadékok 

öntésénél. Továbbá, kérem, ügyeljen arra, hogy az edényt ne érintse forró 

serpenyőhöz vagy tálhoz, valamint győződjön meg arról, hogy a tál vagy 

serpenyő stabilan áll-e. 
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A tapintható mérőskála beállítása 

Mivel a mérőskála mind milliliterben mind unciában mér, ezért, hogy a 

számunkra megfelelő mértékegységeket lássuk, az eszközt szét kell szedni (le 

kell szedni a csiptetőről), meg kell fordítani és a megfelelő oldallal 

visszailleszteni. Az unciában mérő oldal a ’fo’ Braille jelzéssel van ellátva, ami a 

mérőskála csiptető felőli végén helyezkedik el, és ami mindig olvasható 

amennyiben az unciás oldal lett kiválasztva. A milliliterben mérő oldal az ’ml’ 

Braille jelzésével van ellátva, ami a mérőskála csiptető felőli végén helyezkedik 

el, és ami mindig olvasható amennyiben a milliliteres oldal lett kiválasztva. 

Mindegyik kitapintható jelzés utánozza az edényre nyomtatott értékeket. 

A megfelelő mértékegységek kiválasztásához tartsa a mérőskálát úgy, hogy a 

csiptető van felül és ön felé néz. Keresse meg az eszköz hátulján a két lyukat, 

amik segíteni fognak önnek, amikor megfordítja az eszközt. A csiptetőt nyomja 

lefelé addig, míg le nem csíptetődik. 

A mérőskálát még mindig tartva fordítsa meg 180°-kal, hogy a kívánt 

mértékegységek látszódjanak (amennyiben az eredeti beállítás nem azt mutatja) 

a jobb oldalon. Keresse meg a két lyukat ahonnan a csiptetőt leszedte, hogy 

segítsenek megtalálni a helyes irányt. Helyezze vissza a csiptetőt: éreznie kell a 

két domború púpot a csiptetőn, aminek segítségével a csiptető a lyukakba 

helyezve a helyére kerül; rakja bele a lyukakba a csiptetőt majd tolja fel, addig, 

míg meg nem áll. Amennyiben ellenállást érez a folyamat közben, óvatosan 

csúsztassa arrébb a csiptetőt a lyukban, míg az feljebb nem akar csúszni. Ha 

még mindig ellenállást érez, valószínűleg nincs a megfelelő helyen. Az 

összeszerelés után, fordítsa meg a mérőskálát úgy, hogy a csiptető öntől 

távolabb esik. Ellenőrizze, hogy a kívánt mértékegységeket látja-e, mielőtt 

visszailleszti a mérőskálát az edényre. 

Hozzávalók mérése a tapintható űrmérték segítségével 

Alap állapotban a mérőskála nincs az edénybe helyezve. Helyezze az edényt 

maga elé: az edény peremének egyik részén található a háromszög alakú csőr, 

míg a másik végén (ahol az edény füle is található) egy magasított peremrész 

található. Helyezze a mérőskálát a csőr és a magasított perem közé úgy, hogy 

az eszköz az edény belső falán legyen. Csúsztassa rá a peremre a csiptetőt, 

majd amennyiben szükséges nyomja az edény alja felé az eszközt a szorosabb 

illeszkedés érdekében. 



4 

Amennyiben a mérőskálát megfelelően illesztette az edényre, a skála a csőrtől 

az edény füléig csúsztatható. Abban az esetben, ha szeretné, hogy a skála az 

edényen maradjon, akkor javasolt a skálát minél közelebb a fülhöz tolni, így 

garantáltan nem esik le. Azonban vegye figyelembe, hogy a mérőskála öntés 

közben szabadon mozoghat az edényen. Ha nem szeretné, hogy a skála ide-

oda csúszkáljon, ujjával tartsa egy pozícióban. 

Helyezze az ujját a kívánt mennyiséghez (a kitapintható verzióhoz), majd öntse a 

folyadékot az edénybe, míg a folyadék el nem éri az ujját. Kérem, ne használja 

ezt a módszert forró folyadékok öntésénél! 

Javasolt a mérőskála eltávolítása összekeverés és mosogatás előtt. 

Milliliteres mérés 

Egy tapintható jelzés 50 millilitert jelent és összesen 24 tapintható jelzés 

található az edényen és a mérőskálán. A mérőskálán az első kitapintható jelzés 

jelenti az 50 millilitert. A Braille jelzések listáját alul olvashatja. 

Braille jelzések 

a – 100 ml 

b – 200 ml 

c – 300 ml 

d – 400 ml 

e – 500 ml 

f – 600 ml 

g – 700 ml 

h – 800 ml 

i – 900 ml 

aj – 1000 ml 

aa – 1100 ml 

ab – 1200 ml 

 


