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1. Domenii de aplicabilitate 
Cântarul electronic serveşte pentru cântărirea de mare precizie a obiectelor cu o greutate de max. 
10 kg (HS‐10) respectiv 50 kg (HS‐50).  
Aparatul poate  fi  folosit numai  în  spații  interioare uscate. Dacă  folosiți  cântarul  în afara  spațiilor 
închise  trebuie  să  vă  gândiți  la  o modalitate  de  protejare  a  acestuia.  Folosiți  pentru  alimentare 
numai tipul şi numărul de baterii precizat la cap. „Date tehnice”. 
 
Acest produs este testat EMV şi realizat conform directivelor naționale şi europene. Declarația de 
conformitate şi documentația necesară se află în posesia producătorului. 
 
Din motive  legate de siguranță şi autorizare  (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea 
arbitrară a produsului. Orice alte  întrebuințări,  în afara  celor menționate deja, duc  la defectarea 
produsului; în plus există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuit, electrocutare etc. Aparatul 
nu  are  voie  să  fie modificat  sau  reconfigurat. Vă  rugăm  citiți  în  întregime manualul  de  utilizare 
înainte de începe să utilizați produsul. 
 
 

2. Pachet livrat 
• Cântar electronic 
• Cârlig 
• 2x CR2032 baterii de ceas 
• Manual de utilizare 

 
 

3. Instrucțiuni de siguranță 
În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a  nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în 
acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 

Nu ne  asumăm  răspunderea pentru daunele materiale  sau umane  ce pot  rezulta  ca urmare  a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a  nerespectării  indicațiilor  de  siguranță  prezentate  în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
 
Instrucțiunile  importante,  care  trebuie  respectate  întocmai,  sunt  însoțite  în  acest manual  de 
simbolul semnul exclamării.  
 
Siguranța persoanelor 
Aparatul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 
 
Siguranța produsului 
Evitați  contactul  aparatului  cu  umezeală  sau  lichide.  Dacă  folosiți  aparatul  în  exterior  folosiți 
dispozitive de protecție corespunzătoare contra factorilor meteo nefavorabili.  
Cântarul  electronic  este  un  aparat  de  precizie.  Utilizarea  aparatului  în  medii  cu  câmpuri 
electromagnetice puternice poate distorsiona valorile afişate. 
Nu folosiți cântarul în condiții vitrege ale mediului înconjurător, precum curenți de aer, vibrații sau 
oscilații puternice de temperatură.  
Cântarul nu poate fi folosit pentru cântărirea dinamică. 
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Nu lăsați să atârne permanent pe cântar nici un fel de greutate, căci aparatul se poate defecta. 
Evitați  şocurile  sau  supraîncărcarea  cântarului peste  sarcina maximă admisă,  căci există pericolul 
ruperii cântarului. 
Asigurați‐vă  ca  sub  greutatea  cântărită  să  nu  se  afle  niciodată  oameni  sau  obiecte,  căci  există 
pericolul de rănire sau producere de pagube. 
Cântarul nu corespunde cerințelor pentru aparatele medicale. 
Respectați instrucțiunile de utilizare şi de siguranță ale celorlalte aparate ce se leagă la cântar. 
Nu supuneți aparatul la stres mecanic prea puternic. 
Evitați temperaturile extreme, razele directe ale soarelui, vibrațiile puternice sau umiditatea. 
Dacă observați că aparatul nu mai poate  fi operat  în siguranță, deconectați‐l  şi asigurați‐vă că nu 
mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează corespunzător 
‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 
 
Siguranța bateriilor  
Atunci când introduceți bateriile în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă.  
Extrageți bateriile  atunci  când nu  folosiți  aparatul o perioadă mai  lungă de  timp, pentru  a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor.  
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea  folosiți mănuşi de protecție 
atunci când manevrați aceste baterii.  
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  
Nu  lăsați  bateriile  la  întâmplare,  căci  există  pericolul  să  fie  înghițite  de  către  copii  sau  animale 
domestice. 
Schimbați  toate  bateriile  deodată. Dacă  amestecați  bateriile  vechi  cu  cele  noi  acest  lucru  poate 
dăuna aparatului.  
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați  
bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
 
Altele 
Reparațiile nu pot fi efectuate decât de către personal specializat.  
Dacă  aveți  alte  întrebări  la  care  nu  găsiți  răspunsul  în  acest manual  vă  rugăm  să  vă  adresați 
departamentului nostru tehnic.  
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4. Elementele de operare 
 
Mânerul cântarului 

Ecran 

Tasta ON 

Tasta OFF 

Tasta SET 

Tasta TARE 

Capacul compartimentul bateriilor 

Bandă măsurători 

Cârlig 

 
 

5. Instalarea bateriilor 
1. Desfaceți  şuruburile  capacului  compartimentului  bateriilor  din  partea  posterioară  a 

cântarului. 
2. Instalați două baterii de ceas CR2032; polul negativ trebuie să indice în sus. 
3. Închideți capacul compartimentului bateriilor. 

 
 

6. Funcționare  
Cântărirea 

1. Atârnați cântarul într‐un loc prevăzut pentru greutățile indicate. 
2. Puneți cântarul în funcțiune apăsând tasta ON. Pe ecran apare   timp de 5 sec., iar apoi 

cântarul afişează 0.00 şi de acum este pregătit de funcționare. 
3. Dacă pe ecran nu apare 0.00 apăsați tasta TARE. 
4. Pentru a stabili unitatea pentru cântărire apăsați tasta SET: kg, lb sau oz. 
5. Pentru a seta temperatura măsurători (°C) apăsați tasta SET. 
6. Cântarul are nevoie de cca. 5 sec. pentru a afişa cantitatea măsurată. 
7. De îndată ce operația de cântărire se stabilizează valoarea măsurată nu se mai schimbă până 

ce cântarul este deconectat. 
8. Pentru  a  realiza  o  nouă măsurătoare  apăsați  tasta  SET,  cât  timp  pe  ecran  este  afişată  o 

valoare mai veche. 
 
Suprasarcina 
Dacă  obiectul  de măsurat  este mai  greu  decât  sarcina maximă  admisibilă  pe  ecranul  cântarului 
apare    .  În  acest  caz  scoateți  imediat  obiectul  de  măsurat  de  pe  cântar.  Supraîncărcarea 
aparatului poate defecta mecanismul sensibil al cântarului.  
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Funcția TARA 
Funcția TARA serveşte pentru măsurători nete atunci când se utilizează un recipient de cântărire. 
Funcția  TARA  compensează  greutatea  recipientului  astfel  încât  pe  ecran  se  afişează  numai 
greutatea netă a obiectului de măsurat.  

1. Cu  cântarul deconectat  atârnați  recipientul  gol  (găleată,  coş etc.) de  cârligul  cântarului  şi 
aşteptați până ce se stabilizează afişarea. 

2. Apăsați tasta TARE, iar pe ecran apare 0.00 în ciuda prezenței recipientului de cântărire. 
3. Aşezați  în  recipient  obiectul  de măsurat.  Greutatea  afişată  corespunde  greutății  nete  a 

obiectului de măsurat. 
4. Dacă vreți să realizați alte măsurători fără recipientul de cântărire scoateți recipientul de pe 

cârligul cântarului şi apăsați din nou tasta TARE. 
 
 
Vă  rugăm  să  țineți  cont de  faptul  că domeniul de măsurători  al  cântarului  include  şi  recipientul 
pentru cântărire, 10 kg (HS‐10), respectiv 50 kg (HS‐50). De aceea folosiți pe cât posibil recipiente 
cu greutate redusă.  
 
Măsurarea distanțelor 

1. Trageți în afară banda de măsurători la o lungime de max. 100 cm. 
2. După încheierea măsurătorilor eliberați banda, aceasta se va rula automat.  

 
Deconectarea cântarului 

1. Pentru a scoate cântarul din funcțiune apăsați tasta OFF.  
2. Pentru  a  economisi  rezervele  de  energie  ale  bateriilor  cântarul  dispune  de  o  funcție  de 

deconectare automată. Cântarul se deconectează automat dacă timp de un minut nu este 
folosit.  

 
 

7. Evacuare 
Evacuarea produselor electrice şi electronice uzate 

Pentru a proteja mediul  înconjurător  şi a  recicla materialele utilizatorii sunt obligați prin 
lege  să evacueze aparatele uzate  sau defecte numai  în punctele de  colecționare  special 
amenajate pentru deşeu electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 

 
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 

Ca  şi  consumator  final  sunteți  obligat  prin  lege  să  returnați  toate  bateriile  şi 
acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare  sunt  însoțite  de  simbolurile 
corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile  pentru  metalele  grele  implicate  sunt:  Cd=cadmiu,  Hg=mercur,  Pb=plumb 
(simbolurile apar pe baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele  uzate  pot  fi  evacuate  în  punctele  de  colectare  legale  din 
regiunea sau zona în care locuiți. 

În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  
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8. Date tehnice 
Tensiune de operare:      6V 
Consum curent:       max. 7 mA 
Tip baterie:         2x CR2032 baterii de ceas 
Domeniul cântar:       max. 10kg 

min. 0,1kg 
max. 50kg 
min. 0,02kg 

Rezoluție:         0,01kg 0,02kg 
Toleranță admisă:      0,10kg, 0,22lb, 3oz 0,20kg, 0,44lb, 7oz 
Clasa de precizie:       III 
Afişare depăşire domeniul măsurare:  
Temperatură de operare:    0ºC până la 40ºC 
Umiditate operare:       max. 80% umiditate relativă 
Dimensiuni:        cca. 97 x 54 x 22 mm 
Greutate:         cca. 185g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 

                                                 www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile,  inclusiv  traducerea,  sunt  rezervate. Reproducerea  integrală  sau parțială, prin orice metode, cum ar  fi  fotocopierea,  filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică în procesul de fabricație. 
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