
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

CÂNTAR DE MASĂ SERIA PCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod produs:  123983  PCB 250-3 250 G 
Cod produs:  123991  PCB 1000-2 1 KG 
Cod produs:  123996  PCB 2000-1 2 KG 
Cod produs:  123997  PCB 10000-1 10 KG 
Cod produs:  123998  PCB 6000-1 6 KG 
Cod produs:  123999  PCB 6000-0 6 KG 
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1. Caracteristici tehnice 
 
 

KERN  PCB 200-2 PCB 250-3 PCB 350-3 PCB 400-2 PCB 400-1 

Citire (d)  0,01 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,1 g 

Interval cântărire (max.)  200 g 250 g 350 g 400 g 400 g 

Domeniu TARA (pentru scădere)  200 g 250 g 350 g 400 g 400 g 

Reproductibilitate  0,01 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,1 g 

Liniaritate  ± 0,02 g ± 0,003 g ± 0,003 g ± 0,03 g ± 0,2 g 

Greutate min. bucată la 
numărare 

0,02 g 0,002 g 0,002 g 0,02 g 0,2 g 

Timp de preîncălzire  30 min. 2 h. 2 h. 2 h. 10 Min. 

Cantităţi de referinţă la 
numărare bucăţi 

5, 10, 20, 25, 50 

Unităţi de cântărire  Detalii „Unităţi de cântărire“ v. cap. 9.c 

Greutate de ajustare recoman-
dată, nu este inclusă (clasă) 
Detalii „Selecţie greutate de 
ajustare“ v. cap. 9.3  

200 g (M1) 200 g (F1) 300 g (F1) 400 g (F2) 400 g (M2) 

Tip de stabilizare (tipic)  3 sec. 

Temperatură de funcţionare  + 5° C .... + 35° C 

Umiditate  max. 80 % (fără condens) 

Carcasă (l x A x Î) mm  163 x 245 x 79 

Platou cântar mm  Ø 105 130 x 130 

Masă kg (net)  1,1 1,4 

Alimentare  220V-240V AC, 50 Hz / 9 V, 300 mA 

Funcţionare baterii  Baterie 9 V (opţional) 

Acumulator (opţional)  Durată de funcţionare cu iluminare de fundal 24 h; durată de funcţionare fără 
iluminare de fundal 48 h; durată de încărcare 8 h 

Interfaţă  RS 232 

Cântărire sub balanţă  standard 

 

KERN  PCB 1000-2 PCB 2000-1 PCB 10000-1 PCB 6000-1 PCB 6000-0 

Citire (d)  0,01 g 0,1 g 0,1 g 0,01 g 1 g 

Interval cântărire (max.)  1000 g 2000 g 10 kg 6 kg 6 kg 

Domeniu TARA (pentru scădere)  1000 g 2000 g 10 kg 6 kg 6 kg 

Reproductibilitate  0,01 g 0, 1 g 0,1 g 0,1 g 1 g 

Liniaritate  ± 0,03 g ± 0,2 g ± 0,3 g ± 0,3 g ± 2 g 

Greutate min. bucată la 
numărare 

0,02 g 0, 2 g 0,2 g 0,2 g 2 g 

Timp de preîncălzire  2 h. 30 min. 2 h. 2 h. 2 h. 

Cantităţi de referinţă la 
numărare bucăţi  

5, 10, 20, 25, 50 

Unităţi de cântărire  Detalii „Unităţi de cântărire“ v. cap. 9.c 

Greutate de ajustare recoman-
dată, nu este inclusă (clasă) 
Detalii „Selecţie greutate de 
ajustare“ v. cap. 9.3  

1000 g (F1) 2000 g (M1) 10 kg (F1) 5000 g (F2) 5000 g (M2) 

Tip de stabilizare (tipic) 3 sec. 

Temperatură de funcţionare  + 5° C .... + 35° C 

Umiditate  max. 80 % (fără condens) 

Carcasă (l x A x Î) mm  163 x 245 x 79 

Platou cântar mm  130 x 130 150 x 170  
Masă kg (net)  1,4 1,7 

Alimentare  220V-240V AC, 50 Hz / 9 V, 300 mA 

Funcţionare baterii  Baterie 9 V (opţional) 

Acumulator (opţional)  Durată de funcţionare cu iluminare de fundal 24 h; durată de funcţionare fără 
iluminare de fundal 48 h; durată de încărcare 8 h 

Interfaţă  RS 232 

Cântărire sub balanţă standard 
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2. Declaraţia de conformitate 
 

Prin prezenta declarăm că produsul la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următoarele norme:  
 

Cântar electronic: KERN NDE, PCB, FCB, FKB…A, FCE 
 

Marcaj aplicat Directiva UE Standarde 

 

2004/108/EC  EN 55022 : 1998+A1+A2  

EN 61000-3-2 : 2000+A2  

EN 61000-3-3 : 1995+A1  
EN 55024 : 1998+A1+A2  

 

Data 27.10.2008                Semnătura 
Gottl. KERN & Sohn GmbH  

Management  

 

3. Informaţii de bază (generalităţi) 
 

a. Domenii de utilizare 
Acest cântar serveşte pentru determinarea greutăţii bunurilor. El este prevăzut pentru a fi folosit drept „cântar ne-automat”, 
ceea ce înseamnă că bunul de cântărit trebuie aşezat manual, cu grijă, în centrul plăcii cântarului. După ce pe ecran apare o 
valoare stabilă veţi putea citi greutatea bunului cântărit.  
 

b. Utilizare necorespunzătoare 
Nu folosiţi cântarul pentru operaţii de cântărire dinamice. Dacă adăugaţi sau eliminaţi o parte din masa bunului cântărit 
rezultatele afişate vor fi eronate din cauza funcţiei de compensare a cântarului (exemplu: scurgerea lentă a lichidelor dintr-un 
rezervor aflat pe cântar).  
Nu lăsaţi permanent greutăţi pe cântar. Acest lucru poate dăuna mecanismului cântarului.  
Evitaţi întotdeauna şocurile sau supraîncărcarea cântarului peste sarcina maxim admisibilă, scăzând posibila greutate tara 
disponibilă. În caz contrar cântarul se poate defecta. Nu operaţi niciodată cântarul în spaţii în care există pericol de explozie. 
Modelele din versiunea de serie nu sunt protejate la explozii. Produsul de serie nu este protejat la explozii.  
Structura cântarului nu are voie să fie modificată. Acest lucru poate conduce la rezultate false măsurători, probleme cu siguranţa 
tehnică a aparatului, precum şi distrugerea cântarului.  
Cântarul poate fi folosit numai conform indicaţiilor prevăzute. Pentru alte domenii de utilizare/aplicaţii este nevoie de acordul 
scris al companiei KERN.  
 

c. Garanţie 
Dreptul la garanţie se pierde în următoarele condiţii: 

 Nerespectarea instrucţiunilor prezentate în acest manual 

 Utilizarea cântarului pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute 

 Modificarea sau deschiderea aparatului 

 Daune mecanice, daune cauzate de lichide, mediu 

 Uzura naturală 

 Plasarea necorespunzătoare sau instalaţie electrică necorespunzătoare 

 Supraîncărcarea mecanismului de cântărire  
 

d. Verificare instrumente de măsură 
Proprietăţile tehnice de măsurare ale cântarului şi greutăţilor folosite trebuie verificate la intervale regulate. Utilizatorii 
responsabili vor stabili un interval rezonabil de măsurare, precum şi scopul şi tipul testelor. Informaţiile legate de acest subiect 
sunt disponibile pe pagina web a KERN (www.kern-sohn.com) – despre testarea cântarului precum şi a greutăţilor. În laboratorul 
de calibrare certificat KERN pot fi calibrate greutăţile şi cântarele (în funcţie de standardul naţional) rapid şi la costuri scăzute.  
 

4. Instrucţiuni de siguranţă 
 

a. Respectaţi instrucţiunile cuprinse în acest manual de utilizare 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest manual de utilizare înainte de plasarea şi punerea în funcţiune a cântarului, chiar dacă aţi 
acumulat deja experienţă cu cântarele KERN. 
 

b. Calificarea personalului 
Aparatul poate fi operat şi întreţinut numai de către personal calificat.  
 

5. Transport şi depozitare 
 

a. Control la recepţie 
La primirea dispozitivului verificaţi imediat ambalajul şi dispozitivul în sine, pentru a sesiza eventualele daune.  
Dacă există daune vizibile cereţi distribuitorului să confirme acest lucru sub semnătură. Nu modificaţi aparatul sau ambalajul şi 
nu scoateţi din cutie nicio parte componentă. Anunţaţi în scris imediat serviciul de livrare despre prezenţa daunei respective.  

http://www.kern-sohn.com/
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b. Ambalaj 
Păstraţi toate componentele în ambalajul original pentru un eventual retur al aparatului. 
În cazul unui retur nu se poate folosi decât ambalajul original. 
Înainte de a retrimite aparatul îndepărtaţi toate cablurile conectate şi părţile mobile/desfăcute, precum şi placa de cântărire. 
Luaţi eventual anumite măsuri de siguranţă. Protejaţi toate părţile componente, de ex. sticla, placa de cântărire, blocul de 
alimentare, contra alunecării sau posibilelor daune.  
 

6. Despachetarea, instalarea şi punerea în funcţiune 
 

a. Locul de amplasare/utilizare 
Cântarul este astfel construit încât să obţină rezultate fiabile la măsurători în condiţiile de utilizare corespunzătoare.  
Veţi obţine rezultate exacte şi rapide dacă selectaţi locul potrivit pentru plasarea cântarului. 
 

De aceea, respectaţi următoarele puncte în legătură cu locul de instalare:  

 Plasaţi cântarul pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă 

 Evitaţi căldura extremă, precum şi fluctuaţiile de temperatură cauzate de vecinătatea cu un calorifer sau de lumina 
solară directă; 

 Protejaţi dispozitivul împotriva curenţilor de aer rezultaţi în urma deschiderii geamurilor şi uşilor; 

 Evitaţi trepidaţiile în timpul cântăririi; 

 Protejaţi cântarul împotriva umidităţii, vaporilor şi prafului; 

 Nu expuneţi dispozitivul la umezeală extremă o perioadă mai lungă de timp. Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu 
rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul separat de la alimentare la temperatura camerei cca. 2 ore înainte de a-l folosi. 

 Evitaţi încărcarea electrostatică a obiectelor care urmează să fie cântărite, a recipientului şi a carcasei.  
 

Dacă apar câmpuri electromagnetice sau electrostatice sau dacă alimentarea cu curent este instabilă, pe ecran pot apărea 
rezultate eronate (măsurători incorecte). În acest caz, locaţia dispozitivului trebuie schimbată.  
 

b. Despachetare/poziţionare 
Scoateţi cu atenţie cântarul din ambalaj, îndepărtaţi folia de plastic şi plasaţi cântarul în locul ales.  
Plasaţi cântarul în aşa fel încât placa să stea perfect orizontal.  

 

 
Ajustaţi poziţia cântarului cu ajutorul picioruşelor cu şurub, până ce bula de aer din boloboc se află în 
cercul corespunzător.  
 
 

 
Conţinut colet/accesorii adecvate 

 Cântar 

 Placă cântar 

 Bloc de alimentare de la reţea 

 Capac protecţie 

 Manual de utilizare 

 Protecţie vânt (PCB 40-3, PCB 60-3, PCB 100-3, PCB 160-3, PCB 250-3, PCB 350-3)  
 

c. Conexiunea la reţea 
Alimentarea se face printr-un bloc de alimentare extern. Valoarea de tensiune imprimată pe aparat trebuie să corespundă cu 
tensiunea locală.  
Folosiţi numai blocuri de alimentare KERN originale. Folosirea altor produse necesită aprobarea KERN.  
 

d. Funcţionarea cu baterii/acumulatoare (opţional) 
Scoateţi capacul compartimentului baterii din partea inferioară a cântarului. Conectaţi bateria 9 V şi apoi reaşezaţi capacul.  
În modul de funcţionare cu baterii cântarul dispune de funcţia deconectare automată, ce poate fi activată, respectiv dezactivată 
în meniu (cap. 9).  
 

 În modul cântărire apăsaţi tasta PRINT până ce apare Unit. 
 Apăsaţi în mod repetat tasta MODE până ce apare AF. 
 Confirmaţi cu tasta SET. 
 Cu tasta MODE puteţi alege între următoarele setări: 

 

AF   on:  Pentru a economisi rezervele de energie ale bateriei cântarul se deconectează automat după 3 min. de la 
încheierea cântăririi. 

AF   off:  Funcţia deconectare automată este dezactivată.  
 

 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. Cântarul se reîntoarce în modul cântărire.  
 

Dacă bateria este consumată pe ecran apare LO. Apăsaţi tasta ON/OFF şi înlocuiţi imediat bateria.  
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Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateţi bateria din cântar pentru a evita deteriorarea produsului din 
cauza scurgerii bateriei. 
 

Dacă aveţi la dispoziţie un acumulator opţional conectaţi-l în compartimentul baterii folosind o conexiune separată. Acum va 
trebui să folosiţi şi blocul de alimentare de la reţea livrat împreună cu acumulatorul.  
 

e. Conectarea aparatelor periferice 
Înainte de a conecta sau deconecta aparate periferice (imprimantă, PC) la interfaţa de date trebuie să deconectaţi neapărat 
cântarul de la alimentare.  
Folosiţi pentru acest cântar numai accesorii şi aparate periferice KERN, căci acestea sunt perfect armonizate la cântarele KERN.  
 

f. Prima punere în funcţiune 
Cântarele electronice obţin rezultate măsurători precise numai după ce aparatul atinge temperatura de funcţionare (v. cap. 1). 
Pentru perioada de încălzire aparatul trebuie conectat la alimentare (conexiunea la reţea, acumulator sau baterie).  
Precizia cântarului depinde de valoarea locală pentru acceleraţia gravitaţională. 
Ţineţi cont de instrucţiunile din cap. «Calibrare ».  
 

g. Calibrarea 
Pentru că acceleraţia gravitaţională nu are aceeaşi valoare în orice colţ din lume, fiecare cântar trebuie calibrat – în concordanţă 
cu principiul fizic universal al greutăţii – în funcţie de acceleraţia gravitaţională a locaţiei respective (dacă cântarul nu a fost deja 
calibrat din fabricaţie pentru locaţia respectivă). Această calibrare trebuie efectuată la prima punere în funcţiune, după fiecare 
schimbare a locaţiei sau după modificarea temperaturii ambientale. Pentru a obţine rezultate corecte de măsurare recomandăm 
calibrarea periodică a dispozitivului. 
 

h. Ajustarea 
Verificarea şi ajustarea acurateței cântarului se face cu greutatea de calibrare recomandată. Ajustarea poate fi realizată însă şi cu 
greutăţi cu alte valori nominale (v. tabelul 1), dar procedeul nu este optim.  
 

Descrierea procedeului: 
Asiguraţi condiţii ambientale stabile. Pentru stabilizare este nevoie de o perioadă de încălzire (v. cap. 1).  
 

 Porniţi cântarul cu tasta ON/OFF. 
 Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta MODE, pe display apare scurt CAL. Apoi pe display apare clipind valoarea exactă a 

greutăţii de ajustare aleasă.  
 Plasaţi greutatea de ajustare în centrul plăcii cântarului. 
 Apăsaţi tasta SET. La scurt timp apare CAL F, iar apoi aparatul trece automat în modul cântărire. Pe ecran apare 

valoarea greutăţii de ajustare.  
 

În cazul unei erori de ajustare sau a unei greutăţi de ajustare incorect aleasă pe ecran apare CAL E. Repetaţi ajustarea.  
 

Depozitaţi greutatea folosită la ajustare. Recomandăm verificarea zilnică a preciziei cântarului pentru a obţine rezultate 
măsurători optime.  
 

i. Cântărirea sub balanţă 
Cu ajutorul acestui funcţii puteţi cântări obiecte ce nu pot fi aşezate pe placa cântarului din cauza dimensiunilor sau formei lor.  
Procedaţi astfel: 

 Opriţi cântarul. 

 Deschideţi capacul de la baza cântarului. 

 Fixaţi cu atenţie cârligul pentru cântărirea sub aparat. 

 Aşezaţi cântarul peste o cavitate. 

 Atârnaţi bunul de cântărit pe cârlig şi realizaţi cântărirea.  
 

 
Fig. 1: Poziţionarea cântarului pentru cântărirea sub balanţă 
 

Atenţie! 
- Verificaţi stabilitatea bunurilor atârnate pentru a le menţine într-o poziţie sigură (pericol de rupere a cântarului). 
- Nu atârnaţi niciodată greutăţi peste sarcina maxim admisibilă (pericol de rupere a cântarului). 
- Sub greutatea atârnată nu trebuie să se afle niciodată fiinţe sau obiecte care ar putea suferi daune.  

După încheierea cântăririi sub aparat reacoperiţi orificiul de la baza cântarului (protecţie la praf).  
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7. Elemente de comandă 
 

a. Vedere de ansamblu afişaj 

 
b. Prezentarea tastelor  

 

Tastă Denumire Funcţie 

 

Tasta PRINT Transferul valorilor obţinute prin interfaţă 
Activarea meniului (apăsaţi tasta până ce apare UNIT) 

 

Tasta SET Confirmarea setărilor în meniu 
Memorare şi părăsire meniu 

 

Tasta MODE Selectare puncte din meniu 
Modificare setări în meniu 
Calibrare 

 

Tasta TARA Funcţie TARA 

 

Tasta ON/OFF Pornire/oprire 

  

8. Funcţionarea de bază 
 

Pornirea 
 Apăsaţi tasta ON.  
 Cântarul realizează un test automat. Imediat ce apare afişarea pentru cântărire aparatul este gata 

de funcţionare.  

 
 

 
Oprirea 

 Apăsaţi tasta OFF. Afişarea dispare.  

 
 

Cântărirea  
 Aşezaţi bunul de cântărit.  
 Aşteptaţi stabilizarea aparatului, în partea dreaptă a displayului apare unitatea de cântărire (de ex. g sau kg).  
 Citiţi rezultatul măsurătorii.  

Dacă bunul cântărit este mai greu decât domeniul cântarului pe display apare Error şi se aude un sunet de avertizare.  
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Funcţia TARA 
 Aşezaţi recipientul de cântărire gol; se afişează greutatea recipientului.  

 
 Apăsaţi tasta TARA, apare afişarea ZERO. Greutatea TARA rămâne stocată până ce este ştearsă.  

 
 Cântăriţi bunul de cântărit, pe ecran apare greutatea netă.  

      
Procedeul TARA poate fi repetat de câte ori doriţi, de ex. pentru cântărirea mai multor componente 
într-un amestec. Limita se atinge atunci când se depăşeşte domeniul de cântărire al aparatului.  

 

După scoaterea recipientului de cântărire greutatea acestuia apare drept valoare minus.  
Greutatea TARA rămâne stocată până ce este ştearsă.  

 
Ştergere TARA 

Luaţi greutatea de pe cântar şi apăsaţi tasta TARA; apare afişarea ZERO.  

 
 
 

 
Funcţia PRE-TARA 
Această funcţie stochează greutatea unui recipient TARA. Cântarul va lucra cu valoarea TARA stocată, chiar 
şi după oprirea/pornirea acestuia.  
 

 În modul cântărire plasaţi recipientul TARA pe placa cântarului. 
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare clipind PtArE.  
 Stocaţi greutatea actuală de pe placa cântarului drept valoare PRE-TARA folosind tasta SET.  

 
Ştergerea valorii PRE-TARA 

 
 Luaţi greutatea de pe cântar şi apăsaţi de mai multe ori tasta MODE până ce apare clipind PtArE.  
 Confirmaţi cu tasta SET. Valoarea PRE-TARA este ştearsă, apare afişarea ZERO.  

 
 
 

 
Cântărirea plus/minus 

De ex. pentru controlul greutăţii bucăţilor, control de calitate etc.  
 

 Aşezaţi greutatea ţintă pe placa cântarului şi aplicaţi funcţia TARA cu tasta TARA.  
 Luaţi greutatea ţintă de pe cântar. 
 Aşezaţi eşantioanele unul după altul pe cântar, deviaţia faţă de greutatea ţintă este afişată prin + şi 

-.  
Folosind acelaşi procedeu pot fi realizate colete de aceeaşi greutate în funcţie de greutatea ţintă.  

 Apăsaţi tasta TARA pentru a vă reîntoarce în modul cântărire.  
 

Numărarea bucăţilor 
Cu această funcţie puteţi număra bucăţi într-un recipient sau bucăţile scoase dintr-un recipient. Pentru a putea număra un 
număr mai mare de bucăţi trebuie să determinaţi greutatea medie pro bucată folosind o cantitate mică (număr de referinţă 
bucăţi).  
Cu cât acest număr de referinţă bucăţi este mai mare cu atât mai mare precizia. Valoarea de referinţă trebuie selectată diferit în 
funcţie de bucăţile contorizate.  
Cu cât este mai mare numărul de referinţă bucăţi cu atât mai precisă va fi contorizarea bucăţilor.  
Procedeul se împarte în patru paşi: 

Funcţia TARA pentru recipientul de cântărire 
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Stabilirea numărului de referinţă bucăţi 
Cântărirea greutăţii de referinţă 
Contorizarea bucăţilor  

 
 În modul cântărire apăsaţi scurt tasta MODE. Pe ecran apare clipind numărul de referinţă bucăţi 

5
PCS

.  
 

 Apăsând repetat tasta MODE activaţi alte numere de referinţă bucăţi 5, 10, 20, 25 şi 50. Aşezaţi 
atâtea bucăţi pe cântar câte sunt specificate de numărul de referinţă bucăţi setat.  

 
 Confirmaţi cu tasta SET. De acum cântarul se află în modul contorizare bucăţi şi numără toate 

bucăţile care se află pe placa cântarului.  
 
 
 
 
 

Înapoi în modul cântărire 
Apăsaţi tasta MODE. 
Mesaj eroare Er 1. 
A fost depăşită valoarea pentru număr minim bucăţi. Apăsaţi tasta MODE şi realizaţi din nou setarea valorii de 
referinţă.  
Funcţia TARA 
Recipientele TARA pot fi folosite şi în cazul funcţiei contorizare. Apăsaţi tasta TARA înainte de a începe numărarea 

bucăţilor.  
 
Cântăriri total net 
O funcţie utilă atunci când se cântăresc într-un recipient TARA mai multe componente dintr-un amestec, iar la final este nevoie 
de valoarea componentelor cântărite pentru controlul sumei totale (total net, adică fără greutatea recipientului TARA).  
 

Exemplu: 
1. Aşezaţi recipientul TARA pe cântar. Apăsaţi tasta TARA, pe ecran apare ZERO.  
2. Cântăriţi componentele . Apăsaţi tasta SET, pe ecran apare ZERO. În marginea din dreapta a 

ecranului apare  
3. Cântăriţi componentele , apăsaţi tasta SET. Pe ecran apare totalul net (suma greutăţii 

componentelor  şi ).  
4. Apăsaţi tasta SET, pe ecran apare ZERO. 

5. Cântăriţi componentele , apăsaţi tasta SET. Pe ecran apare totalul net (suma greutăţilor compo-

nentelor ,  şi ). 
 Completaţi dacă este nevoie formula pentru valoarea finală dorită. Repetaţi paşii 4-5 pentru fiecare 

altă componentă.  
 Apăsaţi tasta TARA pentru a vă reîntoarce în modul cântărire.  

 
Determinarea procentajului 

Funcţia permite afişarea greutăţii în procente, în funcţie de greutatea de referinţă, care corespunde la 
100%.  
 

 În modul cântărire apăsaţi repetat funcţia MODE până ce apare 100%.  
 

 Aşezaţi greutatea de referinţă, care reprezintă 100%. 
 

 Stocaţi valoarea de referinţă cu tasta SET. Luaţi greutatea de referinţă. 
 

 Aşezaţi bunul de cântărit. Greutatea bunului este afişată în procente, în funcţie de greutatea de 
referinţă.  

 
Apăsaţi tasta MODE pentru a vă reîntoarce în modul cântărire.  
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9. Meniu  
 

a. Navigarea în meniu 
Intrarea în meniu 

 

În modul cântărire apăsaţi tasta PRINT până ce apare Unit. 

Selecţie puncte meniu 

 

Cu tasta MODE selectaţi punctele individuale ale meniului, unul după 
altul 

Modificarea setărilor 

 

Confirmaţi punctele alese din meniu cu tasta SET, pe ecran apare 
setarea actuală 
Modificaţi setarea cu tasta MODE. La fiecare apăsare a tastei MODE se 
afişează următoarea setare, v. cap. 9.b. 

1. Stocarea modificării unui punct din meniu 
şi ieşirea din meniu 

 

 Apăsaţi tasta SET, cântarul se reîntoarce la modul de cântărire.  
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2. Modificarea setării mai multor puncte din meniu 

 

 
 
Confirmaţi punctul ales din meniu cu tasta SET, pe ecran apare 
setarea actuală.  
 
 
 
 
Modificaţi setarea cu tasta MODE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apăsaţi tasta TARA, pe ecran apare Exit. 
 
Ori 
 
 
Confirmaţi cu tasta SET (prin da). Pe ecran apare StorE. Stocaţi 
(tasta SET), respectiv respingeţi (tasta PRINT) şi ieşiţi din 
meniu,  
 

Ori 
 

Apăsaţi tasta PRINT (nu) şi realizaţi modificările altor puncte 
din meniu aşa cum este descris mai sus. 

Stocarea/respingerea şi ieşirea din meniu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ori 
 
Memoraţi modificările realizate apăsând tasta SET (da). 
Cântarul trece automat în modul de cântărire.  
 
 
 
 
Ori 
 
Pentru respingerea modificărilor apăsaţi tasta PRINT (nu). 
Cântarul trece automat în modul de cântărire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respingere 

Memorare 
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a. Prezentarea meniului  
 

Descrierea funcţiei Funcţie Parametru Descrierea opţiunilor de setare 

Comutarea unităţilor de 
măsură cântărire (v. cap.9.c) 

UNIT g* 
kg 
oz 
ozt 
lb 
tlh 
tlt 
gn 

dwt 
mo 
Tol 
ct 

FFA 

Gram 
Kilogram (în funcţie de model) 
Livră 
Uncie 
Livră 
Tael Hong Kong 
Tael Taiwan 
Dram (în funcţie de model) 
Greutate proprie (în funcţie de model) 
Momme 
Tola 
Carat (în funcţie de model) 
Factor la alegere 

Modul transfer date 
(v.cap.9.d) 

PR rE CR* 
Pr PC 
AU PC 
bA Pr 
AU Pr 

Ieşire date prin comenzi de la distanţă 
Ieşire date prin apăsarea tastei PRINT 
Ieşire continuă date 
Ieşire pe imprimantă cod de bară 
Ieşire automată date valori stabile de cântărire 

Selecţie ieşire printer 
(v.cap.9.d) 

LAPr Hdr* 
GrS 
Net 
tAr 
N7E 
PCS 
AUJ 
Rqt 
FFd 
FFE 

Ieşire titlu 
Ieşire greutate totală 
Ieşire greutate netă 
Ieşire greutate TARA 
Ieşire greutate stocată 
Ieşire nr. de bucăţi 
Ieşire greutate bucăţi 
Ieşire nr. de referinţă bucăţi 
Ieşire alimentare din lateral la start imprimare 
Ieşire alimentare din lateral la încheierea imprimare 

Rata Baud (v.cap.9.d) bAUd 19200 
9600* 
4800 
2400 
1200 

 

Auto off (funcţionare cu 
baterie), v. cap. 6.d 

AF on* 
 

off 

Funcţia deconectare automată după 3 min. fără modificarea 
greutăţii 
Funcţia deconectare automată după 3 min. fără modificarea 
greutăţii 

Auto zero (v.cap.9.c) tr on* 
off 

On (pornire) 
Off (oprire) 

Selecţie greutate calibrare 
(v.cap.9.c) 

CAL 100 
200 
300 

 
*în funcţie de model 

Iluminare de fundal ecran 
(v.cap.9.c) 

bL on* 
off 
CH 

Iluminare de fundal activată 
Iluminare de fundal dezactivată 
Iluminarea de fundal se dezactivează la 10 sec. după 
stabilizarea valorii măsurate 

Funcţia cântărire animale 
(v.cap.9.c) 

ANL off* 
3 
5 

10 
15 

Off 
Durată 3 sec. 
Durată 5 sec. 
Durată 10 sec. 
Durată 15 sec.  

Restaurarea setărilor din 
fabricaţie (v.cap.9.c) 

rSt no* 
yes 

Nu 
Da 

 
 
* setare implicită (din fabricaţie) 
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b. Descrierea punctelor individuale ale meniului  
Unităţi de măsură cântărire 

  
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce pe ecran apare Unit.  
 Apăsaţi tasta SET, se afişează unitatea de măsură setată. 
 Cu tasta MODE puteţi selecta între diferitele unităţi de măsură.  
 Confirmaţi unitatea selectată cu tasta SET. 

 

 Afişare Factor de conversie 
1 g= 

Gram g 1 

Livră oz 0.035273962  

Uncie ozt 0.032150747  

Livră lb 0.0022046226  

Tael Hong Kong tlh 0.02671725  

Tael Taiwan tlt 0.0266666  

Dram (în funcţie de model) gn 15.43235835  

Greutate proprie (în funcţie de model) dwt 0.643014931  

Momme mom 0.2667  

Tola tol 0.0857333381  

Carat (în funcţie de model) ct 5  

Factor la alegere *) FFA xx.xx  

 
*) Introducerea factorului de conversie 

 Apăsaţi tasta MODE repetat până ce pe ecran apare FFA. 
 Pentru introducerea factorului apăsaţi tasta SET, poziţia activă clipeşte. 
 Cu tasta MODE valoarea afişată creşte cu 1, iar cu tasta PRINT scade cu 1.  
 Cu tasta TARA selecţia cifrei spre stânga. 
 Confirmaţi intrarea cu tasta SET. 
 Apăsaţi din nou tasta SET pentru a prelua „factor la alegere” drept actuala unitate de măsură.  

 
Dozare şi zero-tracking 
Auto-zero permite funcţie TARA automată pentru oscilaţii mici de greutate. 
Dacă la bunul măsurat sunt adăugate sau extrase mici cantităţi se pot obţine rezultate eronate datorită funcţiei „compensare 
stabilitate”. (Ex: scurgerea lentă a lichidelor dintr-un recipient aşezat pe cântar).  
În cazul dozării cu deviaţii mici de greutate recomandăm dezactivarea acestei funcţii.  
Cu zero-tracking dezactivat afişarea pe cântar nu mai este stabilă.  

 
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit.  

 
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare tr.  

 
 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală. 

 
 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE.  

 

tr on Funcţie activă 

tr off Funcţie inactivă 

 
 Confirmaţi selecţia cu tasta SET.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Selectare greutate de ajustare 
În cazul seriei KERN PCB greutatea de ajustare poate fi selectată din patru sau cinci valori nominale date (în funcţie de model). 
Pentru a obţine rezultate măsurate optime recomandăm selecţia unei valori nominale cât mai mari. De asemenea puteţi folosi şi 
alte greutăţi de ajustare de la KERN.  

 
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 

  
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare CAL. 

 
 Confirmaţi cu tasta SET, este afişată setarea actuală. 

 
 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 

 
 Confirmaţi selecţia cu tasta SET.  
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Iluminare de fundal ecran 
 

 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 
 

 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce se afişează bl. 
 

 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală. 
 
 

 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE.  
 
 
 

bl on Iluminare de fundal activată Ecran cu rată mare de contrast, ce poate fi citit 
chiar şi în întuneric 

bl off Iluminare de fundal dezactivată Economisirea rezervelor de energie ale bateriei 

bl Ch Iluminarea de fundal se dezactivează automat 
la 10 sec. de la stabilizarea unei valori măsurate 

Economisirea rezervelor de energie ale bateriei 

 
 Confirmaţi selecţia cu tasta SET.  

 
Funcţia cântărire animale 
În cadrul acestei funcţii cântarul determină valoarea medie a rezultatelor măsurate într-o anumită perioadă de timp.  

 

 
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 

 
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare ANL. 

 
 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală. 

 
 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 

 
 
 

ANL 3 Durată 3 sec. 

ANL 5 Durată 5 sec. 

ANL 10 Durată 10 sec. 

ANL 15 Durată 15 sec. 

ANL off Funcţia cântărire animale nu este activă  
 

 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. 
 Aşezaţi bunul de cântărit (animal) pe placa cântarului şi apăsaţi tasta SET. Pe ecran rulează un cronometru. 
 Este afişată valoarea medie pentru rezultatele măsurate, iar valoarea rămâne pe ecran.  
 Cu tasta SET puteţi comuta între cântărirea animalelor şi cântărirea normală. 
 Cu tasta SET reporniţi ciclul pentru cântărirea animalelor.  

 
Restaurarea setărilor din fabricaţie 

 
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare rSt.  
 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală.  
 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 

 

rSt yes Cântarul se reîntoarce la setările din fabricaţie 

rSt no Cântarul rămâne la setarea individuală  
 

 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. Cântarul se reîntoarce la modul cântărire.  
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c. Parametri interfaţă  
Ieşirea datelor se face prin interfaţa RS 232 C.  
 

Generalităţi 
Condiţia de bază pentru transfer de date între cântar şi un aparat periferic (PC, printer) este ca cele două aparate să fie setate la 
acelaşi parametru interfaţă (de ex. rată Baud, modul transfer etc.).  
 

Modul transfer date 
 

 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 
 

 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare Pr. 
 

 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală.  
 

 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 
 

rE CR Ieşire date prin comenzi de la distanţă 

Pr PC Ieşire date prin apăsarea tastei PRINT 

AU PC Ieşire continuă date 

bA Pr Ieşire pe imprimantă cod de bară 

AU Pr Ieşire automată date valori măsurate stabile  
 

 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. Cântarul se reîntoarce la modul cântărire.  
 
Imprimare 
Cu această funcţie selectaţi datele ce trebuie trimise prin interfaţa RS232C (nu este valabilă pentru modul transfer date BAPr).  

 
 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 

 
 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare LAPr. 

 
 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală.  

 
 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 

 

Hdr Ieşire titlu 

GrS Ieşire greutate totală 

Net Ieşire greutate netă 

tAr Ieşire greutate TARA 

N7E Ieşire greutate stocată 

PCS Ieşire nr. bucăţi 

AUJ Ieşire greutate buc. 

Rqt Ieşire nr. de referinţă buc. 

FFd Ieşire alimentare laterală la start imprimare 

FFE Ieşire alimentare laterală la final imprimare 
 

 Confirmaţi setarea cu tasta SET, se afişează starea actuală (on/off).  
 Cu tasta MODE şi PRINT modificaţi starea . 
 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. Cântarul se reîntoarce în modul cântărire.  

 

În acest mod utilizatorii pot configura datele ce urmează să fie trimise spre un PC sau imprimantă.  
 

Rată de transfer Baud  
Această rată determină viteza transferului prin interfaţă – 1 Baud = 1 bps 
 

 În modul cântărire menţineţi apăsată tasta PRINT până ce apare Unit. 
 

 Apăsaţi repetat tasta MODE până ce apare bAUd.  
 

 Confirmaţi cu tasta SET, se afişează setarea actuală.  
 

 Selectaţi setările dorite cu tasta MODE. 
9600  4800  2400  1200  19200  

 

 Confirmaţi selecţia cu tasta SET. Cântarul se reîntoarce în modul cântărire.  
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10. Ieşire date RS 232 C 
 

a. Date tehnice  
 Cod ASCII 8 biţi 

 1 bit start, 8 biţi date, 1 bit stop, fără bit de paritate 

 Rata Baud poate fi selectată la 1200, 2400, 4800, 9600 şi 19200 Baud 

 Este nevoie de o fişă miniatură (Sub-D 9 pini) 

 La funcţionarea cu interfaţă lipsa de erori este garantată numai cu cablul interfaţă KERN (max. 2 m) corespunzător.  
 

b. Alocarea pinilor mufei de ieşire cântar  
 

Vedere frontală 
 
 
 
 
Pin 1: transmisie date 
Pin 2: recepţie date 
Pin 5: masă semnal 
 
 
 

c. Descrierea transferului de date 
Pr PC: 
Apăsaţi tasta PRINT; la greutate stabilă formatul este transferat din LAPR.  
 

a. Format pentru valori stabile pentru greutate/bucăţi/procent 

 
 

b. Format în caz de eroare 

 
 
AU Pr: 
Imediat ce valoarea măsurată se stabilizează formatul este transferat automat din LAPR.  
 

c. Format pentru valori stabile greutate/bucăţi/procent 

 
 

d. Format în caz de eroare  

 
 
AU PC: 
Valorile măsurate sunt transmise continuu şi automat, indiferent dacă valoarea este stabilizată sau nu: 
 

e. Format pentru valori stabile greutate/bucăţi/procent 

 
 

f. Format în caz de eroare  

 
 

g. Format pentru valori instabile greutate/bucăţi/procent 

 
 
rE Cr: 
Comenzile telecomandate s/w/t sunt trimise de la telecomandă spre cântar drept coduri ASCII. După ce cântarul primeşte 
comenzile s/w/t acesta expediază următoarele date.  
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Următoarele comenzi trebuie expediate fără CR LF.  
 

s  Funcţie: valoare stabilizată greutate trimisă prin interfaţa RS232 
w  Funcţie: valoare greutate (stabilizată sau nu) trimisă prin interfața RS232 
t  Funcţie: nu sunt trimise niciun fel de date, cântarul realizează funcţia TARA.  

 
h. Format pentru valori stabile greutate/bucăţi/procent 

 
 

i. Format în caz de eroare 

 
 

j. Format pentru valori instabile greutate/bucăţi/procent 

 
 

Simboluri 
M  Spaţiu sau m 
S  Spaţiu sau semn negativ (-) 
N1 … N10  10 coduri numerice ASCII pentru valori greutate, inclusiv zecimale şi spaţii 
U1 … U3  3 coduri ASCII pentru unitate de măsură cântar buc./%/sau spaţii 
B  Spaţii 
E, o, r  Cod ASCII sau E, o, r 
CR  Carriage return 
LF  Line feed 

 
d. Imprimarea cod de bare  

Setaţi modul de transfer date pe BA Pr (v.cap.9.4). 
Imprimanta cod de bare este modelul Zebra LP2824.  
Formatul imprimantei este setat şi nu poate fi modificat. 
Formatul de imprimare este stocat în imprimantă.  
Conectaţi imprimanta Zebra şi cântarul (ambele aparate oprite) cu cablul interfaţă inclus în colet.  
După pornirea aparatelor prin apăsarea tastei PRINT se tipăreşte o etichetă.  
 

11. Întreţinere, service, eliminare 
 

Curăţarea 
Înainte de curăţare separaţi aparatul de la tensiunea de funcţionare. 
Nu folosiţi soluţii agresive de curăţare (solvenţi etc.) ci numai o cârpă umezită într-o soluţie cu săpun. Aveţi grijă să nu pătrundă 
lichide în interiorul aparatului. După curăţarea ştergeţi aparatul cu o cârpă uscată şi moale. Resturile/pulberea rămase de la 
cântărire pot fi îndepărtate cu o pensulă sau aspirator de mână.  

Îndepărtați imediat materialele care s-au scurs pe cântar.  
 

Întreţinerea 
Aparatul are voie să fie desfăcut numai de către tehnicieni autorizaţi de KERN. Separaţi aparatul de la reţea înainte de a-l 
deschide.  
 

Evacuarea 
Evacuarea ambalajului şi aparatului uzat trebuie realizată în funcţie de reglementările naţionale în vigoare.  
 

12. Mic ghid de depanare 
 

Dacă există distorsiuni în funcţionare opriţi cântarul şi separaţi-l de la reţeaua de alimentare. Apoi reluaţi de la început operaţia 
de cântărire.  
 

Defecţiune Cauză posibilă 

Ecranul nu luminează Cântarul nu este pornit. 
Conexiunea la reţeaua de alimentare este întreruptă (cablul de alimentare 
nu este conectat/este defect). 
Pană de curent. 
Bateria nu este instalată corect sau este descărcată. 
Nu este instalată bateria. 
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Afişarea greutăţii se modifică constant. Curenţi de aer. 
Vibraţii ale mesei/podelei. 
Placa de cântărire atinge corpuri străine. 
Câmpuri electromagnetice/încărcare statică (selectaţi alt loc de 
plasare/dacă este posibil opriţi aparatul care provoacă distorsiunea). 

Rezultatul măsurătorii este în mod evident fals. Acul cântarului nu este la zero. 
Calibrarea nu mai este valabilă. 
Oscilaţii mari de temperatură. 
Câmpuri electromagnetice/încărcare statică (selectaţi alt loc de 
plasare/dacă este posibil opriţi aparatul care provoacă distorsiunea). 

 
Dacă apar alte distorsiuni opriţi cântarul şi apoi reporniţi-l. Dacă eroarea persistă duceţi aparatul la un atelier de reparaţii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi KERN & Sohn 
GmbH (Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, 
sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi 
parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by KERN & Sohn GmbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           

 Toate drepturile rezervate 


