
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție toate instrucțiunile cuprinse în prezentul manual 
de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizați deja cu utilizarea unor produse 
similare. Folosiți produsul numai în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de 
utilizare. Păstrați manualul pentru consultări viitoare. 
 
Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, cardul de garanție și 
chitanța doveditoare a cumpărării, cel puțin pe durata perioadei de garanție. Dacă va fi 
nevoie să expediați acest produs, ambalați-l în cutia de carton originală pentru asigurarea 
unei protecții minime la transport (de ex. la mutări sau când trebuie să trimiteți produsul 
pentru reparații). 
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AVIZ IMPORTANT PRIVIND SIGURANȚA 

1. Despachetați cu grijă produsul și fiți atenți să nu aruncați nicio bucată din materialul 
de ambalare înainte de a fi găsit toate piesele produsului. 

2. Produsul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice sau 
mentale sau de către persoane neexperimentate, dacă nu sunt instruite sau 
educate corespunzător asupra utilizării în siguranță a acestui produs sau dacă nu 
sunt supravegheate corespunzător de o persoană calificată care va răspunde 
pentru siguranța lor. 

3. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 
4. În niciun caz să nu încercați să reparați sau să modificați dumneavoastră înșivă 

produsul. Lăsați toate reparațiile și reglajele pe seama unei firme / unui centru de 
service specializat(ă). Modificarea neautorizată a produsului poate anula garanția. 

5. Păstrați și utilizați produsul departe de materiale și substanțe inflamabile ori volatile. 
6. Feriți produsul de temperaturi extreme, lumină solară directă și umiditate excesivă. 

A nu se utiliza în medii cu praf. 
7. Nu puneți produsul în apropierea radiatoarelor, flăcărilor deschise sau a altor surse 

de căldură. 
8. Produsul este destinat utilizării casnice. A nu se folosi în medii industriale sau la 

exterior! 
9. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât destinația utilizării. 
10. Nu pulverizați produsul cu apă sau cu orice alte lichide. Nu scufundați produsul în 

apă sau în orice alte lichide. 
11. Dacă nu veți folosi produsul o perioadă îndelungată, scoateți bateriile; altminteri, pot 

produce scurgeri la interiorul produsului, cauzând defecțiuni ireparabile. 
12. Pentru conectarea produsului la priza din rețeaua electrică, folosiți numai tipul de 

adaptor livrat cu produsul. 
13. Nu se permit modificările de construcție la nivelul produsului și nici atașarea de 

amplificatoare sau antene HF. 
14. Producătorul nu se va face responsabil pentru deteriorări cauzate prin utilizarea 

incorectă a acestui aparat sau a accesoriilor sale. Astfel de defecțiuni includ 
alterarea alimentelor, vătămări corporale, arsuri, opăriri, incendii etc.  
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DESCRIERE  

 
1. Buton „UNIT” (unitate) 
2. Indicator greutate negativă 
3. Indicator „TARE” (tară) 
4. Indicator unitate selectată 
5. Buton „ON/OFF TARE” (tară activă/inactivă) 
6. Afișare valori numerice  
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Punerea și scoaterea din funcțiune 
 

Avertisment: 
Înainte de punerea pentru prima dată în funcțiune a cântarului, verificați spatele 
capacului compartimentului pentru baterii și scoateți banda izolatoare, care 
previne descărcarea bateriilor în timpul transportului. 
 

1. Puneți cântarul în funcțiune prin apăsarea butonului „ON/OFF TARE”. 
2. Scoateți cântarul din funcțiune prin apăsarea butonului „ON/OFF TARE”. 

 
Avertisment: 
Cântarul se închide singur automat după aproximativ 60 de secunde după afișarea 
„0.0” pe ecranul LCD sau când nu este utilizat. Prin închiderea lui după cântărire 
folosind butonul „OFF/ON TARE”, veți economisi energia bateriilor. 
 

Comutarea unităților 
În timpul operației de cântărire, puteți comuta între unitățile de măsură (g -> ml -> lb:oz -> 
fl.oz) prin apăsarea butonului „UNIT”. 
 
 
Procedură de cântărire 

1. Puneți cântarul în funcțiune prin apăsarea butonului „ON/OFF TARE”. 
2. Dacă este necesar, selectați unitatea de măsură pentru greutate (g -> ml -> lb:oz -> 

fl.oz). 
3. Puneți pe suprafața de cântărire alimentele pe care doriți să le cântăriți. 
4. Greutatea se va afișa pe ecran în unitățile selectate. 

 
Funcție suplimentară de cântărire 

1. Puneți cântarul în funcțiune prin apăsarea butonului „ON/OFF TARE”. 
2. Dacă este necesar, selectați unitatea de măsură pentru greutate (g -> ml -> lb:oz -> 

fl.oz). 
3. Puneți cu grijă pe placă alimentele pe care doriți să le cântăriți. 
4. Imediat ce cântarul se stabilizează, apăsați butonul „ON/OFF TARE”. Greutatea 

curentă se va șterge și afișajul se va reseta la zero. 
5. Puneți celelalte alimente pe cântar. Afișajul va indica numai greutatea alimentelor 

abia puse. 
6. Puteți continua astfel să cântăriți alte alimente prin adăugarea lor treptată și 

repetând pașii 4 și 5. 
 
Dezactivarea funcției suplimentare de cântărire (TARE) 
Luați toate alimentele de pe cântar. Pe afișaj va apărea o valoare negativă. Apăsați 
butonul „ON/OFF TARE” pentru resetarea cântarului la zero.  
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INDICATOR DE SUPRASARCINĂ 

În cazul în care cântarul este supraîncărcat (capacitate max. 5 kg), afișajul va indica 
simbolul „EEEE”. Luați imediat alimentele de pe cântar pentru a nu-l defecta. 
 

SCHIMBAREA BATERIILOR 

Dacă afișajul indică pictograma „Lo” de baterie descărcată, este timpul să înlocuiți 
bateriile. 
 

1. Scoateți capacul compartimentului de baterii, aflat în partea de dedesubt a 
cântarului. 

2. Scoateți bateriile vechi. 
3. Introduceți trei baterii 1.5V tip AAA în compartimentul de baterii, asigurându-vă că 

respectați direcția corectă de polaritate, conform indicațiilor din compartimentul 
pentru baterii. 

 
Avertisment: 

 Dacă nu veți folosi cântarul o perioadă îndelungată, depozitați-l în 
poziție orizontală. Poziția protejează mai bine senzorii sensibili aflați în baza 
cântarului. 

 Nu puneți sau nu lăsați obiecte pe cântar care pot supune senzorii unor 
tensiuni inutile. 

 Câmpurile magnetice puternice pot influența negativ precizia de cântărire. 
Nu folosiți cântarul în medii cu câmpuri magnetice puternice. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Pentru curățarea suprafețelor exterioare ale aparatului, folosiți o cârpă moale înmuiată în 
apă călduță. 
 

CASAREA BATERIILOR UZATE 

Produsul este prevăzut cu 3 baterii x 1.5 V AAA. Nu puneți bateriile uzate în deșeurile 
menajere. Folosiți în schimb centrele adecvate de colectare și reciclare a deșeurilor. 
 

DEPANARE 

În cazul în care cântarul afișează valori aleatorii sau dacă nu se închide automat, trebuie 
să îl reinițializați. În aceste cazuri, scoateți bateriile timp de 10 secunde și puneți-le din nou 
la loc. Cântarul ar trebui să funcționeze din nou normal.  
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

Sursă de alimentare        3 x baterii 1.5 V AAA 
Greutate max. de cântărire      5000 g 
Sensibilitate la cântărire       1 g 
Comutarea între unități       g -> ml -> lb:oz -> fl.oz 
Închiderea automată la inactivitate     60 s 
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)    220 x 180 x 25 mm 
Dimensiuni afișaj (lungime x înălțime)    56 x 25 mm 
Greutate          0,33 kg 
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INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE UZATE 

Scoateți din uz materialele de ambalare la un centru public de eliminare a deșeurilor. 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ȘI 
ELECTRONICE  

 Semnificația simbolului de pe produs, accesoriul acestuia sau ambalaj 
 arată că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm 
să  scoateți din uz acest produs la centrul de colectare aplicabil pentru 
 reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 
Alternativ,  în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, 
puteți  returna produsele distribuitorului local la achiziționarea unui 
produs nou  echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs va 

ajuta salvarea    unor valoroase resurse naturale și la prevenirea impactului 
negativ     potențial asupra mediului și sănătății umane, care poate fi 
produs ca     rezultat al unei eliminări necorespunzătoare a deșeurilor. 
Adresați-vă     autorităților locale sau celui mai apropiat centru de 
colectare deșeurilor    pentru detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
necorespunzătoare a        
                         acestui tip de deșeuri poate face obiectul reglementărilor naționale privind 
   amenzile. 
 
   Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă se dorește scoaterea din uz a unui dispozitiv electric sau electronic, 
solicitați informațiile necesare de la distribuitor sau furnizor. 
 
Scoaterea din uz în alte țări din afara Uniunii Europene 
Dacă se dorește scoaterea din uz a acestui produs, solicitați informațiile 
necesare cu privire la metoda corectă de scoatere din uz de la 
departamentele guvernamentale locale sau distribuitor. 

 
Produsul întrunește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE  
aferente. 
 

 
Pot apărea modificări de text, design și specificații tehnice fără notificare 
în prealabil și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări. 

 
 


