
 
 

 SLS 900 WH

RO

Înainte  de  utilizare  citiţi  cu  atenţie  toate  instructiunile  din  acest  manual, 
chiar  dacă  sunteţi  deja  familiarizat  cu  folosirea  acestui  tip  de  produs. 
Utilizaţi  acest  produs  numai  în  conformitate  cu  instrucţiunile  din  manual. 
Păstraţi manualul întrun loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.  
 
Păstraţi  ambalajul  original,  certificatul  de  garanţie  şi  bonul,  pe  durata 
perioadei  de  garanţie  (cel  puţin).  Dacă  doriţi  să  expediati  acest  produs, 
împachetaţi-l în cutia originală pentru a-i asigura protecţia maximă în timpul 
transportului (ex. când vă mutaţi sau când trebuie să îl  transportați pentru 
reparaţii).  
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2) Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi psihice, fizice sau fără 

experienţă, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent 
supravegheate de o persoană calificată, răspunzătoare pentru siguranţa lor. 

electrocutare! Acest lucru trebuie făcut de un service/o firmă specializată. Dacă desigilați produsul în 
timpul perioadei de garanţie, riscaţi să anulaţi garanţia.   
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3) Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest produs.  
4) Sub nicio formă nu trebuie să încercati singuri repararea sau modificarea produsului - pericol de

 

 5) Depozitaţi si utilizaţi produsul departe de materiale şi soluţii inflamabile sau volatile. 

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
 
1) Despachetaţi produsul cu atenţie şi aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului până nu 

identificați toate componentele produsului.   

6) Ţineţi produsul departe de temperaturi extreme, lumină solară directă şi umiditate în exces. Nu îl 
folosiţi într-un mediu plin de praf. 

7) Nu amplasaţi aparatul aproape de radiatoare, foc şi alte surse de căldură. 
8) Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice. A nu se folosi la exterior sau în medii industriale! 
9) A nu se utiliza în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat. 
11)  Dacă nu folosiţi produsul pe o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi bateriile pentru a evita eventualele
          scurgeri în interiorul aparatului cauzând astfel daune ireparabile. 
12)   Producatorul nu este repsonsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui aparat sau  

  a accesoriilor acestuia.   
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INTRODUCERE
Acest  cântar  digital  portabil  a  fost  conceput  în  special  pentru  cântărirea 
bagajelor  dvs.  atunci  când  călătoriți  cu  avionul  (sau  cu  alte  mijloace  de 
transport unde se impun restricții asupra greutății bagajelor pe care sunteți
 autorizați să le aveți cu dvs.) pentru a preveni situațiile neplăcute de a fi 
necesar  să  plătiți  taxe  suplimentare  semnificative  pentru  excedentul  de 
bagaje. 
Acesta poate fi însă utilizat în orice situație pentru cântărirea pachetelor, a
 fructelor  și  legumelor  etc.  oferindu-vă  un  mijloc  rapid  și  confortabil  de 
verificare a greutății obiectelor, alimentelor, etc.

UTILIZAREA

 de măsură în care doriți să fie afișată greutatea (kg > pietre > livre).
4)    După aproximativ 2 secunde cântarul va intra în modul cântărire iar 
pe ecran se va afișa "00"
5)     Ridicați cu atenție cântarul împreună cu bagajul atașat până când 
bagajul / obiectul cântărit nu mai atinge nicio o suprafață de suport. 

Atenție
Atunci când cântăriți, țineți cântarul în poziție orizontală și urmăriți 
informațiile de pe ecran în timp ce ridicați bagajul pentru a putea să 
vă opriți la timp în cazul în care pe ecran apare un mesaj de eroare 
cauzat de suprasarcină.

1)  Atașați  mânerul  bagajului  pe  care  doriți  să  îl  cântăriți  de  bareta  
de cântarului.
2)    Fixați capătul metalic al baretei de inelul triunghiular al cântarului.
3)    Apăsați butonul        de pe cântar. Afișajul va indica "8888" împreună 
cu unitatea de măsură selectată. În timp ce pe ecran se afișează  "8888", 
apăsați în mod repetat butonul          pentru a parcurge unitățile disponibile

6)   După înregistrarea greutății obiectului cântărit, valoarea de pe ecran

 

 

Protecţia la suprasarcină 

Cântarul este prevăzut cu un senzor ce indică supraîncărcarea. Semnul de 
avertizare EEEE va apărea pe ecran. 

Funcţia oprire automată  

Cântarul este prevăzut cu o funcţie de oprire automată. Această funcţie va 

opri  cântarul  dacă  timp  de  30  secunde  nu  este  detectată  niciun  fel  de 

activitate.   

 

 

 se  va  aprinde  intermitent  de  2  ori  și  va  rămâne  afișată  30  secunde 
pentru a avea timp să o citiți.
7)   Opriți  cântarul  prin  apăsarea  prelungită  timp  de  3  secunde  a 
butonului            . 
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Schimbarea unităţii de măsurare  

Cântarul este prevăzut cu un buton pentru schimbarea unităţii de măsură 

a greutăţii. Dacă doriţi să schimbați unitățile metrice (kilograme) în unităţi de 

măsură  imperiale  (pound=livra  sau  stone=14  livre  sau  6,  35  kg)  apăsați 
butonul           în intervalul în care pe ecran se afișează "0000" (kg --> 

lb --> st). Pe ecran puteți urmări parcurgerea opțiunilor disponibile. 

Notă 

1 lb (pound=livra) = 0,45 kg 
1 st (stone) = 6,35 kg 

Înlocuirea bateriei  

Bateria trebuie înlocuită atunci când pe ecran apare mesajul ”Lo”. 

Cu ajutorul unei șurubelnițe cap cruce, deschideți capacul compartimentului
baterii situat în partea a cântarului și  înlocuiți  vechea baterie cu una nouă.

Respectaţi întotdeauna polaritatea corectă a bateriilor (polul pozitiv trebuie  
întotdeauna orientat în sus).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE   

Pentru  a  curăța  părțile  exterioare  ale  cântarului,  utilizați  un prosop moale 
înmuiat în apă călduță. Nu folosiți substanțe abrazive, solvenți sau diluanți. 
Acestea pot distruge suprafața aparatului. 

DEPANARE  

Dacă  aparatul  afișează  valori  aleatorii  sau  dacă  nu  se  închide 
automat,  acesta  trebuie  reinițializat.  În  asemenea  cazuri,  îndepărtați 
bateria pentru aproximativ 10 secunde și apoi puneți-o la loc în aparat. 
Aceasta ar trebui să remedieze problema.

CASAREA BATERIILOR UZATE  

Acest  produs  este  prevăzut  cu  o  baterie  alcalină.  Vă rugăm să nu 
aruncați bateriile uzate împreună cu gunoiul menajer. Bateriile se pot preda 
la punctele de colectare sau centrele de reciclare speciale.  

Alimentare  ........................................................  baterie litiu 3V  (CR2032)
Arie operațională ........................................................................ 0 - 50 kg
Treaptă operațională ........................................................................ 100 g
Unități de exprimare a greutății ............................................... kg > lb > st
Suprafață lizibilă ecran .......................................................... 62 X 29 mm
Dimensiuni (l X a X î) ................................................... 140 X 30 X 47 mm
Greutate .............................................................................................. 95 g

SPECIFICAȚII TEHNICE
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CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 

 
Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană  

Dacă doriți să casați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare 

de la furnizorul sau distribuitorul dvs.  

 

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene  

Dacă doriți să casați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul 

corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la 

distribuitorul dvs.  

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA 

AMBALAJELOR  

   Simbolul  reprezentat  pe  produs,  accesorii  sau  ambalaj  vă  indică  faptul  că 
produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la 
centrul  de  colectare  deșeuri  electronice  sau  electrocasnice  din  aria  dvs. De 
asemenea  în   anumite   state   ale   Uniunii   Europene  sau  alte   state   din 
Europa  este  posibil  să  returnați  produsele  vechi  la  distribuitorul  dvs.  de 
produse  electronice  sau  electrocasnice  atunci  când  achiziționați  un  produs 
similar.  Casarea  corectă  a  acestui  produs  va  ajuta  la  economisirea  unor 
valoroase  resurse  naturale  și  va  preveni  impactul  potențial  negativ  asupra 
mediului  și  a  sănătății  umane  cauzat  de  casarea  improprie  a  deșeurilor 
electrice și electrocasnice.  Vă rugăm  apelați la autoritățile locale pentru a afla 
locația   celui   mai   apropiat   centru   de   casare   sau   pentru   alte   detalii. 
Casarea  improprie  a  acestui  tip  de  deșeuri  poate  face  subiectul  unor 
reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.    

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri. 

Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene și  

întrunește toate cerințele specificate de acestea.  
 


