
 
CÂNTAR ELECTRONIC PORTABIL 

Cod produs: 124148 („HS‐10”) 
Cod produs: 124149 („HS‐30”) 
 
RO   MANUAL DE UTILIZARE 
 
INTRODUCERE  
Stimate client, 
Mulțumim  pentru  decizia  excelentă  de  a  cumpăra  acest 
produs Voltcraft. 
Ați achiziționat un produs de  înaltă calitate, al cărui nume 
se  remarcă  prin  produsele  deosebite  în  domenii  ca 
măsurarea,  tehnologia  încărcării  şi  puterii,  excelând  prin 
competență profesională şi permanentă inovație. 
Produsele din  familia Voltcraft oferă  soluții optime chiar  şi 
pentru  cele  mai  solicitante  aplicații,  pentru  electricienii 
amatorii  până  la  utilizatorii  profesionişti.  Voltcraft  oferă 
tehnologie de  încredere  cu un  excepțional  raport  calitate‐
preț. 
De aceea,  suntem absolut  siguri:  investiția dumneavoastră 
într‐un produs Voltcraft este începutul unei colaborări bune 
şi de durată. 
Tot  ce  rămâne  de  făcut  acum  e  să  vă  bucurați  de  noul 
dumneavoastră produs Voltcraft! 
 

Cântarele  electronice  portabile  HS‐10  şi  HS‐30  sunt 
instrumente  de  măsură  de  ultimă  generație.  Produsele 
întrunesc directivele naționale  şi  Europene. Conformitatea 
este  întrunită;  documentele  relevante  au  intrat  în  posesia 
producătorului. 
 

Vă  rugăm  să  respectați  instrucțiunile de utilizare pentru  a 
păstra  aparatul  în  cea  mai  bună  condiție  şi  a  asigura  o 
funcționare precisă a acestuia. 
 
DESTINAȚIA DE UTILIZARE 
Dispozitivul  este  conceput  pentru  cântărirea  de  mare 
precizie a obiectelor cu o greutate de până  la 10kg (HS‐10) 
sau  30kg  (HS‐30).  Folosiți  dispozitivul  doar  în  condiții 
ambientale uscate. Nu  îl expuneți  la umiditate! Ca  şi sursă 
de alimentare, aparatul foloseşte trei micro baterii de tipul 
AAA (HS‐10) sau două baterii rotunde litiu de tipul CD‐2032 
(doar HS‐30). 
Orice  alte  utilizări  în  afară  de  cele  descrise  mai  sus  pot 
deteriora  instrumentul.  Mai  mult  decât  atât,  implică 
pericole precum scurt‐circuitul, focul, şocul electric etc. Este 
interzisă  modificarea  vreunei  părți  ale  aparatului  sau 
reconstruirea acesteia! 
 
CONȚINUT COLET 
HS‐10:  
cârlig  (retractabil),  baterii  (3  x  baterii  AAA), manualul  de 
utilizare  
HS‐30: 
cârlig, baterii (2 x baterii CR‐2032), ruletă integrată, manual 
de utilizare. 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Garanția  este  nulă  în  cazul  în  care  aparatul  este 
deteriorat  din  cauza  nerespectării  instrucțiunilor 
de  utilizare!  Nu  ne  asumăm  nici  un  fel  de 
responsabilitate pentru daunele rezultate! 
Nu  ne  asumăm  nici  o  responsabilitate  privind 
pagubele  materiale  sau  umane  cauzate  de 
folosirea  necorespunzătoare  sau  nerespectarea 
instrucțiunilor  de  folosire! Garanția  va  fi  nulă  în 
astfel de cazuri. 

Semnul  de  exclamare  indică  informații  importante  ce 
trebuie  strict  respectate,  prezente  în  acest  manual  de 
utilizare. 
Acest  dispozitiv  este  în  conformitate  cu  CE  şi  întruneşte 
directivele europene în vigoare. 
Conversia sau modificarea neautorizată a aparatului nu este 
permisă din motive de siguranță şi de aprobare (CE). 
Respectați  întotdeauna  instrucțiunile  de  siguranță, 
avertismentele şi capitolul „Destinația de utilizare” pentru a 
asigura o utilizare sigură. 
Cântarele portabile nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor! 
Nu  expuneți  dispozitivul  la  umiditate  sau  lichide. 
Dispozitivul  trebuie  utilizat  doar  în  condiții meteorologice 
favorabile  sau  cu  protecție  adecvată  în  cazul  utilizării  în 
exterior. 
Cântarul electronic portabil este un  instrument de măsură 
precis.  Folosirea  în medii  cu  câmpuri magnetice puternice 
(motoare  electrice,  telefoane  mobile,  transmițători  etc.) 
poate implica deviații ale valorilor indicate. 
Evitați  factorii  perturbatori  cum  ar  fi  palele  de  vânt, 
vibrațiile sau variațiile puternice de temperatură. 
Garanția  va  fi  nulă  în  cazul  deschiderii  carcasei  sau  a 
supraîncărcării cântarului (cu excepția schimbării bateriilor). 
Nu utilizați cântarul portabil pentru cântărirea dinamică. 
Nu  lăsați  permanent  greutăți  suspendate  de  cântar. Acest 
lucru poate deteriora mecanismul de măsurare. 
Evitați  şocurile  şi  supraîncărcarea  cântarului  peste  limita 
maximă  indicată. Acest  lucru poate deteriora cântarul  (risc 
de rupere). 
Asigurați‐vă  că  sub greutatea  ce urmează a  fi  cântărită nu 
stau oameni sau obiecte. Risc de rănire sau de deteriorare. 
Cântarul electronic portabil nu  întruneşte regulile germane 
cu privire la legile legale medicale pentru produse (MPG). 
 

Instrucțiuni cu privire la locul instalării 
− evitați  variațiile  de  temperatură  extreme,  de 

exemplu  folosirea  produsului  în  apropierea  unei 
surse de căldură sau în razele directe ale soarelui; 

− protejați  cântarul  împotriva  curenților  de  aer 
cauzați de o fereastră sau o uşă deschisă; 

− evitați vibrațiile în timpul cântăririi; 
− protejați  cântarul  portabil  împotriva  umidității 

atmosferice, fum şi praf; 
− nu  expuneți  dispozitivul  la  umiditate  ridicată 

pentru perioade lungi de timp. 
  Protejați cântarul portabil de apa condensată ce se 
formează, de exemplu când dispozitivul a fost adus dintr‐un 
mediu rece într‐unul cald. Aşteptați aproximativ 2 ore până 
când dispozitivul ajunge la temperatura camerei. 
 
 



INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
Pentru a funcționa, cântarul electronic portabil necesită trei 
micro baterii de tipul AAA (HS‐10) sau două baterii rotunde 
tip celulă litiu de tipul CR‐2032 (HS‐30). 
 

Indicatorul de baterie „LOW‐BAT” 
Când bateriile sunt epuizate, pe afişaj apare indicatorul   
indicând  „LOW  BAT”  (baterii  slabe).  Dacă  acest  indicator 
apare,  înlocuiți  bateriile  cât  mai  curând.  Din  cauza 
capacității  insuficiente a bateriilor, nu se pot asigura valori 
măsurate precise. 
 

Înlocuirea bateriilor 
Pentru  a  introduce/înlocui  bateriile,  procedați  în  modul 
următor: 
HS‐10: 

− Deschideți  cu  grijă  compartimentul  de  baterii  (4) 
situat pe partea din  spate  a  cântarului portabil  şi 
înlăturați capacul compartimentului de baterii (3). 

− Înlăturați bateriile uzate şi înlocuiți‐le cu trei baterii 
micro  noi  de  tip  AAA.  Respectați  polaritatea 
corectă  (observați  schema  sau  imprimarea  de  pe 
compartimentul bateriilor). 

− Glisați  înapoi capacul compartimentului de baterii 
pe  cântarul 
portabil  până 
când acesta se 
închide 
complet. 

 
HS‐30: 

− Deschideți  cu  grijă  compartimentul  de  baterii  (1) 
situat  pe  partea  din  spate  a  cântarului  portabil, 
deşurubând  cele  două  şuruburi  cu  o  şurubelniță 
adecvată  şi  înlăturând  capacul  compartimentului 
de baterii. 

− Înlăturați bateriile uzate  şi  înlocuiți‐le cu două noi 
de  tipul  CR‐2032.  Respectați  polaritatea  corectă 
(2).  Introduceți  bateriile  noi  în  modul  afişat  în 
schiță.  Polul  negativ  trebuie  să  fie  orientat  spre 
capacul compartimentului de baterii. 

− Aşezați capacul compartimentului de baterii înapoi 
pe  cântarul  portabil  şi  strângeți  şuruburile  de 
fixare. 

 
 
 
 
 
 

Verificați  întotdeauna  polaritatea  bateriilor. 
Bateriile montate greşit pot distruge dispozitivul. 
În acest caz, garanția va fi nulă! 

În  cazul  în  care  nu  utilizați  cântarul  portabil  pentru  o 
perioadă  mai  lungă  de  timp,  înlăturați  bateriile  din 
dispozitiv  şi păstrați‐le  separat, deoarece  lichidul  ce poate 
să se scurgă din baterii duce la deteriorarea aparatului. 
Nu lăsați bateriile nesupravegheate. Există riscul ca bateriile 
să fie înghițite de către copii! 
Bateriile scurse sau deteriorate pot produce arsuri acide  în 
contact cu pielea! 
Nu  încercați  să  reîncărcați bateriile  şi nu  le aruncați  în  foc 
deschis! 

UTILIZAREA 
Cântărirea 

− Suspendați cântarul în siguranță într‐un loc adecvat 
pentru greutatea ce urmează a fi cântărită. 

− Porniți cântarul prin apăsarea tastei „ON”. Cântarul 
execută  acum  un  test  de  pornire.  Timp  de 
aproximativ  1  secundă,  toți  indicatorii  apar  pe 
afişajul  LCD,  apoi  indicatorul  de  greutate  arată 
„0.00”. 
În cazul  în care pe afişaj nu apare „0.00”, apăsați 
tasta  „TARE”.  Cântarul  este  pregătit  de  utilizare 
imediat  după  ce  este  pornit.  Totuşi,  o  scurtă 
perioadă  de  stabilizare  de  aproximativ  30  de 

secunde  este  recomandată pentru  stabilizarea  valorilor de 
măsură. Evitați factorii ambientali perturbatori precum pale 
de vânt sau vibrații, deoarece acestea pot provoca valori de 
măsură  imprecise.  Nu  suspendați  niciodată  încărcături 
permanente pe cântar. Nu supraîncărcați cântarul – risc de 
rupere sau pericol de cădere a produselor măsurate! 
 
Supraîncărcare  
În  cazul  în  care  obiectul  măsurat  depăşeşte  gama  de 
greutate  permisă  a  cântarului,  pe  afişaj  apare  indicat 
„EEEE”. 

În  caz  de  supraîncărcare,  înlăturați  imediat 
obiectul  cântărit  de  pe  cântar.  Țineți  minte  că 
supraîncărcarea  poate  cauza  deteriorări  ale 
unității  foarte  sensibile  de  cântărire.  Astfel  de 
deteriorări nu sunt acoperite de către garanție. 

 
Funcția TARE 
Funcția  TARE  este  destinată  cântăririi  nete  folosind  un 
recipient  de  măsurare.  Funcția  TARE  compensează 
greutatea  recipientului  de  măsurare  astfel  încât  afişajul 
arată  doar  greutatea  netă  a  substanței  ce  urmează  a  fi 
măsurată. 
Porniți  cântarul  şi  suspendați  recipientul  gol  de măsurare 
(găleată, coş etc.) de cârligul de măsurare şi aşteptați până 
când valoarea de pe afişaj se stabilizează. 
Acum, apăsați tasta TARE şi indicatorul greutății arată „0.00” 
deşi  recipientul  de  măsurare  este  suspendat  de  cântar. 
Puneți materialul cântărit  în recipientul de măsură. Afişajul 
indică greutatea netă a materialului cântărit. Dacă doriți să 
cântăriți  fără  recipientul  de  măsură,  înlăturați  recipientul 
din cârligul de măsurare şi apăsați din nou tasta TARE. 

Rețineți  că plaja de măsură  a  cântarului  inclusiv 
recipientul este de 10kg (HS‐10) sau 30kg (HS‐30). 
De aceea, este recomandat să folosiți un recipient 
cu o greutate cât se poate de scăzută. 

 
Oprirea cântarului 

− Cântarul poate fi oprit prin apăsarea tastei „OFF”. 
− Pentru a economisi curentul bateriei, cântarul este 

echipat  cu  o  funcție  de  decuplare  automată. 
Datorită acestei funcții, cântarul este oprit automat 
atunci când nu este utilizat. 

 
Selectarea unității de măsură 
Puteți selecta unitatea de măsură în „kg” sau „lb”, precum şi 
indicatorul de temperatură prin apăsarea tastei „SET”. 
 
 



ÎNTREȚINERE ŞI CURĂȚARE 
Curățați  exteriorul  dispozitivului  cu  o  lavetă  moale,  fără 
scame,  antistatică.  Nu  folosiți  substanțe  abrazive  sau 
solvenți. Nu folosiți lavete de curățare ce conțin soluții. 
 
a) Informații generale 

Aparatele electronice vechi sunt deşeuri periculoase 
şi  nu  trebuie  aruncate  împreună  cu  resturile 
menajere.  Când  aparatul  a  devenit  de  nefolosit, 
înlăturați‐l conform reglementărilor aflate  în vigoare 
la punctele locale de colectare. 

 
b) Bateriile şi bateriile reîncărcabile 
Dumneavoastră  ca  şi  consumator  aveți  obligația  legală 
(ordonanța privind bateriile) de a returna bateriile uzate şi a 
bateriilor  reîncărcabile;  aruncarea  acestora  în  gunoiul 
menajer este interzisă. 
 

Bateriile  şi  acumulatorii  conțin  substanțe  toxice  şi 
sunt  însemnate  cu  simboluri  ce  indică  faptul  că nu 
pot  fi  aruncate  în  gunoiul menajer.  Simbolurile  ce 
indică  metalele  grele  sunt  următoarele:  Cd  = 
cadmiu,  Hg  =  mercur,  Pb  =  plumb.  Puteți  preda 
gratuit  bateriile  sau  acumulatorii  uzați  la  punctele 
de  colectare,  sucursalele  noastre  sau  oriunde  se 
vând baterii sau acumulatori. 

 

Astfel  vă  veți  îndeplini  obligația  legală  şi  veți  contribui  la 
protecția mediului. 
 
DATE TEHNICE 
      HS‐10    HS‐30 
Plaja măsurare (max.)  10 kg    30 kg 
Greutatea minimă  0.1 kg    0.4 kg 
Rezoluție    0.01 kg    0.02 kg 
Sursă de alimentare  3x AAA 1,5 V  2x CR2032 (3 V) 
Dimensiuni (L x Î x A)  92 x 53 x 19 mm  97 x 54 x 22 mm 
Temperatură operare  de la 0 ºC până la 40 ºC 
Umiditate relativ ă  <80% fără condensare 
Temperatură depozitare  de la ‐25ºC până la +50ºC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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