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RO    MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

1. Descriere 
Produsul  este  destinat  cântăririi  obiectelor  care  nu 
depăşesc greutatea de 200 de g. Aparatul are un capac de 
protecție pentru transport. Acesta poate fi folosit ca suport 
pentru  cântărirea  deodată  a mai multor  obiecte  de mici 
dimensiuni. Cântarul  conține un mecanism de auto‐setare 
la  zero, astfel  încât  funcția Tara va merge de  fiecare dată 
pornire. Utilizați aparatul numai în interior. 
  

Produsul  este  realizat  în  conformitate  cu  reglementările 
referitoare  la  compatibilitatea  electromagnetică  (EMC). 
Conformitatea  cu  normele  CE  au  fost  verificate,  toată 
documentația respectivă fiind deținută de producător. 
 

Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual poate 
duce  la  defectarea  produsului  şi  poate  duce  la  risc  de 
scurtcircuit,  incendiu  sau  şoc  electric.  Instrucțiunile  de 
utilizare trebuie respectate întotdeauna. Nicio componentă 
a  acestui  produs  nu  poate  fi modificată  sau  reasamblată. 
Instrucțiunile de utilizare trebuie respectate întocmai. 
 

2. Instrucțiuni de siguranță 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau umane ce pot  rezulta ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță 
prezentate  în manual.  În  aceste  cazuri  se pierde 
dreptul la garanție! 

Un semn de exclamare într‐un triunghi indică prezența unor 
informații importante.  
Citiți cu mare atenție instrucțiunile de operare înainte de a 
folosi aparatul! 
Protecție personală 

- Produsul  nu  este  o  jucărie,  nu‐l  lăsați  la  îndemâna 
copiilor. 

Siguranța produsului 
Cântarul  este  un  produs  de  măsurare  de  mare  precizie. 
Utilizarea  lui  în medii cu radiații electromagnetice puternic 
poate influența valorile măsurate.  

- Evitați  şocurile  sau  suprasarcinile.  Pot  defecta 
produsul. 

- Obiectele de măsurat nu trebuie să rămână prea mult 
timp pe cântar. Pot afecta mecanismul de măsurare.  

- Când folosiți produsul împreună cu alte aparate, țineți 
cont  de  instrucțiunile  de  utilizare  şi  indicațiile  de 
siguranță pentru conectarea aparatelor. 

- Nu supuneți produsul la stres mecanic. 

- Nu  expuneți produsul  la  temperaturi  extreme, direct 
sub razele soarelui, vibrații intense sau umezeală. 

Siguranța bateriei 
- Țineți cont de polaritatea bateriei când o introduceți. 
- Bateriile trebuie scoase din aparat când nu‐l folosiți o 

perioadă  mai  îndelungată  de  timp,  pentru  a  evita 
scurgerile  şi deteriorarea  aparatului.  Scurgerile  îi pot 
defecta, dar pot  şi provoca arsuri grave  în contact cu 
pielea. De aceea, este  recomandat  să purtați mănuşi 
de protecție când înlocuiți bateriile.  

- Nu  lăsați  bateriile  la  îndemâna  copiilor.  Nu  lăsați 
bateriile  la  întâmplare,  există  riscul  de  a  fi  înghițite 
accidental de copii sau animale domestice. 

- Toate  bateriile  trebuie  înlocuite  deodată. 
Amestecarea bateriilor uzate cu unele noi, pot duce la 
scurgeri şi la deteriorarea produsului.  

- Bateriile  nu  trebuie  demontate,  scurtcircuitate  sau 
aruncate  în  foc.  Nu  încercați  să  încărcați  bateriile 
simple. Risc de explozie! 

Diverse 
- Reparațiile  trebuie  efectuate  doar  de  către  un 

specialist. 
- Dacă  aveți  întrebări  sau  nelămuriri  cu  privire  la 

funcționarea aparatului, adresați‐vă unui specialist. 
 

3. Înlocuirea bateriilor 
Înlocuiți bateria când pe display apare simbolul de baterie 
goală   . 
1. Închideți capacul cântarului.  
2. Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe 

spatele aparatului.  
3. Introduceți  două  baterii  de  tip  CR2032  respectând 

polaritatea.  Polul  pozitiv  trebui  să  fie  plasat  spre 
exterior.  

4. Închideți capacul compartimentului bateriilor. 
 
4.   Funcționarea 

1. Puneți cântarul pe o suprafață orizontală stabilă. 
2. Deschideți capacul aparatului. 
3. Porniți  aparatul  apăsând  pe  butonul  ON/OFF.  Toate 

segmentele display‐ului vor fi vizibile circa 1 sec, apoi 
vor  fi  resetate  la 0. Dacă valoare 0 nu apare, apăsați 
pe butonul „TARE”. 

4. Apăsați pe butonul „MODE” pentru a seta unitatea de 
măsură  pentru  cântărire.  Există  posibilitatea  de 
măsura  în grame  (g), uncii  (oz), pennyweight  (dtw)  şi 



 
Troy uncii (ozt). Simbolul ”‐„ din partea dreaptă indică 
ce unitate a fost selectată.  

5. Aşezați cu grijă obiectul pe care doriți să‐l cântăriți pe 
suprafața de cântărire. Greutatea acestuia va fi afişată 
pe display‐ul aparatului.  

6. Închideți  aparatul  apăsând  pe  butonul  de  pornire  / 
oprire, ON/OFF. Altfel, aparatul se va închide automat 
după circa 2 minute. Închideți capacul la loc.  

 
Funcția TARA 
Această funcție este menită să ajute la cântărirea obiectelor 
aflate  în  recipiente.  Cu  ajutorul  său  se  poate  determina 
greutatea  obiectelor  din  recipiente,  fără  a  lua  în 
considerare greutatea recipientelor. 
1. Porniți  aparatul  şi  aşezați  recipientul  gol  (borcan, 

cutie, etc.) şi aşteptați să se stabilizeze.  
2. Apăsați  butonul  „TARA”,  iar  pe  display  va  apărea 

valoarea 0.0  în ciuda faptului că recipientul se află pe 
cântar.  

3. Puneți obiectul pe care doriți să‐l cântăriți în recipient 
şi cântarul va afişa doar greutatea obiectului.  

4. Dacă doriți să‐l cântăriți apoi fără recipient, puneți‐l pe 
cântar  şi  apăsați  pe  butonul  „TARE”.  După  ce  luați 
obiectul de pe cântar valoarea afişată va fi negativă.  

Țineți  cont  de  capacitatea  de  cântărire  a 
aparatului,  care  trebuie  să  includă  şi  pe  cea  a 
recipientului.  De  aceea,  este  recomandat  să 
folosiți recipiente cât mai uşoare posibil.  

 
Calibrarea  
Cântarul  a  fost  calibrat  din  fabrică.  Dacă  vedeți  că  nu 
cântăreşte corect, încercați mai întâi să înlocuiți bateriile.  
Pentru  a  realiza  calibrarea,  aveți nevoie de o  greutate de 
100g (neinclusă în pachet). 
1. Țineți  apăsat  butonul  „MODE”  simultan  cu  cel  de 

pornire/oprire când aparatul este oprit. O valoare  
2. Aşteptați  până  greutatea  e  stabilă,  apoi  apăsați  pe 

butonul de pornire/oprire.  „ ”  va  apărea pentru 
scurt timp pe display. După aceea vor fi afişate valorile 
standard pentru măsurare. 

3. Aşezați  cu  grijă  apoi  greutatea  standard pe  cântar  şi 
apăsați din nou butonul de pornire/oprire. Display‐ul 
va  afişa  „ ”  şi  apoi  „ ”,  însemnând  că  s‐a 
realizat calibrarea.  

4. Luați greutatea standard de pe cântar şi opriți‐l. 
 

5. Indicatori de eroare 
Indicator  Cauza şi soluție 

 
Obiectul  de  măsurat  depăşeşte  aria  de 
măsurare. Luați obiectul de pe cântar. 

 
Simbolul  indică  faptul că bateriile sunt prea 
slabe. Înlocuiți‐le cât mai curând. 

 

Cântarul  nu  se  află  pe  o  suprafață  stabilă. 
Opriți cântarul şi aşezați‐l pe o suprafață mai 
stabilă. Porniți‐l din nou. 

 
 6.    Eliminarea elementelor uzate 

a) Informații generale 
Aparatele  electrice  şi  electronice  nu  trebuie  aruncate 
alături de gunoiul menajer.  
Vă  rugăm  eliminați  produsul  defect  în  conformitate  cu 
normele în domeniu. 

  
b) Baterii şi acumulatori 
Ca  şi  consumator  casnic  trebuie  să  eliminați  corect  toate 
bateriile sau acumulatorii. Aruncarea lor la gunoiul menajer 
este interzisă! 
Bateriile/bateriile  reîncărcabile  care  conțin  substanțe 
periculoase  sunt  marcate  prin  simbolul  pubelei  cu  roți 
barate.  Simbolul  indică  faptul  că  aruncarea  produsului  în 
locurile  de  depozitare  a  gunoiului menajer  este  interzisă. 
Simbolurile  chimice  pentru  respectivele  substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Vă 
puteți debarasa de bateriile / bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod  gratuit,  la orice punct de  colectare din  localitatea 
dumneavoastră. 
Vă  respectați  astfel  obligațiile  legale  şi  contribuiți  la 
protejarea mediului înconjurător! 
 
Date tehnice 
Alimentarea      6 V 
Tipul bateriilor      2 x CR 2032 
Consum de curent    4,4 mA 
Temperatura de operare    10 la 30 de grade C 
Capacitatea de măsurare: 
  Grame      200 g 
  Uncii      7 oz 
  Pennyweight    128 dwt 
  Troz uncii    6,4 ozt 
Rezoluție greutate: 
  Grame      0,1 g 
  Uncii      0,01 oz 
  Pennyweight    0,1 dwt 
  Troz uncii    0,01 ozt 
Dimensiuni      100 x 61 x 19 mm 
Greutatea      65g (fără baterii) 
 
Când greutatea obiectului este mai mică de 2 g, acuratețea 
cântăririi nu mai este garantată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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