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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

CÂNTAR DE MASĂ TS-5000/1 
Cod produs: 124138 

Versiune 06/12 

 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Produsul serveşte pentru cântărirea obiectelor cu o greutate 
de maxim 5000 g. Greutatea poate fi afişată şi în uncii (oz) 
sau livre (lb). Nu este permisă utilizarea acestui produs în 
spaţii în care există pericolul unei explozii. Nu este permisă 
utilizarea produsului pentru cântărirea persoanelor sau ani-
malelor în scopuri medicinale, respectiv în pieţele comerci-
ale pentru determinarea preţului mărfii. Alimentarea apara-
tului se face de la o baterie tip CR2032.  
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produ-
sului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate 
deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte 
pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să 
utilizaţi produsul.  
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi -l şi 
altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
 

CONŢINUT COLET 
 Cântar de masă  

 Baterie (CR2032) 

 Manual de utilizare  
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul şi respec-
taţi în special instrucţiunile de siguranţă.  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespec-
tării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în ma-
nual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
 

a. Persoane/produs 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Feriţi-l de raza de acţiune a animalelor 
de companie.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi mici pot defecta aparatul.  

 
b. Baterii/acumulatori  

 Atunci când instalaţi bateriile/acumulatorii în aparat 
aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 Extrageţi bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiţi 
aparatul o perioadă mai lungi de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor/ 
acumulatorilor.  

 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie 
atunci când manevraţi aceste baterii/acumulatori.  

 Ţineţi bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii la întâmplare, există 
pericolul să fie înghiţiți de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat 
la medic. 

 Bateriile/acumulatorii nu au voie să fie desfăcuți, 
scurtcircuitați sau aruncați în foc. Nu reîncărcaţi bateriile 
nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 
c. Diverse  

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate 
de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR  
Dacă pe display apare simbolul LO sau dacă cântarul nu mai 
porneşte cauza poate fi faptul că bateria este descărcată. 
Înlocuiţi bateria uzată cu una nouă de acelaşi tip (CR2032).  
1. Compartimentul baterii se află în partea inferioară a 

cântarului. Acţionaţi pârghia de blocare şi deschideţi 
capacul compartimentului baterii. 

2. Instalaţi o baterie de acelaşi tip (CR2032) respectând 
polaritatea corectă, respectiv înlocuiţi bateria uzată. 
Polul plus trebuie să indice în sus. 

3. Închideţi compartimentul baterii.  
 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE  
1. Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă plană, orizontală. 
2. Porniţi cântarul apăsând tasta ON/TARE. Nu mişcaţi 

cântarul în timp ce acesta porneşte. Aşteptaţi până când 
valoarea măsurată atinge punctul zero.  

3. Dacă la cântărire folosiţi un recipient aşezaţi recipientul 
gol pe cântar. Apăsaţi tasta ON/TARE pentru a seta 
punctul zero. Pe display apare TARE.  
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4. Apăsaţi tasta UNIT pentru a comuta între următoarele 
unităţi de măsură: lb (livre)/g (grame)/oz (uncii).  

5. Aşezaţi pe cântar obiectul care urmează să fie cântărit. 
Greutatea este afişată pe display. 

6. Valoarea limită superioară pentru greutate este de 5000 
g (inclusiv greutatea recipientului); dacă obiectul 
(obiectele) depăşeşte (depăşesc) domeniul de cântărire 
pe ecran apare „EEEE”. Luaţi imediat obiectul (obiectele) 
de pe cântar.  

7. Pentru a cântări un alt obiect fără recipient trebuie să 
luaţi prima dată obiectul (obiectele) de pe cântar; apoi 
apăsaţi tasta ON/TARE. Valoarea măsurată este resetată 
la zero.  

8. Cântarul se decuplează automat dacă nu este utilizat 
timp de cca. 20 de secunde.  

 

ELIMINAREA DEŞEURILOR 
Reguli generale 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al 
utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod 
raţional, consumatorul este solicitat să predea 
produsul devenit inutilizabil la orice punct de 
colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, 
conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea 
nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să 
returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. 
Aruncarea lor împreună cu deşeurile menajere 

este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

DATE TEHNICE 
Tensiune de funcţionare  baterie 3 V tip CR2032 
 Domeniu de cântărire  de la 2 la 5000 g 
 Rezoluţie   1 g 
 Temperatură funcţionare 0 până la +40 °C 
 Temperatură depozitare  -10 până la +60 °C 
 Umiditate de funcţionare  ≤90 % 
 Umiditate de depozitare  ≤90 % 
 Dimensiuni (l x Î x A)  165 x 19 x 205 mm 
 Greutate   431 g 
 
 
 
 

 

Declaraţie de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  CÂNTAR DE MASĂ VOLTCRAFT 

TS-5000/1 
Cod produs:  124138 
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 
 
Hirschau, 14 iunie 2012 
Loc şi dată 
 

 
Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-
92242 Hirschau, 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. 
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