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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea 

avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu 

și/sau vătămare gravă. 

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare. 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA 

ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și alte incidente, urmați aceste instrucțiuni: 

1. Aparatul nu este destinat copiilor. 

2. Nu lăsați aparatul în apropierea copiilor. 

3. Bateriile pot fi înghițite și pot pune viața în pericol. Dacă bateria este înghițită, solicitați imediat 

asistență medicală. 

4. Scoateți toate materialele de ambalare. Ele pot fi periculoase pentru copii. Există riscul de sufocare 

din cauza materialului de ambalare. 

5. Copiii nu sunt conștienți de pericol. Păstrați produsul departe de copii. 

6. Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul pentru eventuale deteriorări. Nu folosiți un aparat 

deteriorat. 

Aparatul trebuie protejat de: 

- temperaturi extreme 

- foc 

- umiditate 

- vibratii puternice 

- lumina directa a soarelui 

În niciun caz nu trebuie să dezasamblați balanța. Reparațiile necorespunzătoare pot pune în pericol 

utilizatorul.  

ATENȚIE. Nu reîncărcați niciodată bateria. 

Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline. 

Dacă cântarul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, este indicat să scoateți bateriile. Aruncați 

bateriile uzate în conformitate cu reglementările aplicabile. 

Țineți bateriile departe de copii, nu aruncați în foc sau dezasamblați. 

Dacă instrucțiunile nu sunt respectate, bateriile se pot descărca sub tensiunea lor finală și pot provoca o 

scurgere. În cazul unei scurgeri a bateriei, scoateți-o imediat din aparat. Evitați contactul cu pielea, ochii 



și mucoasele. În cazul contactului cu electrolitul, clătiți bine zona de contact cu apă curată și consultați 

un medic. 

UTILIZARE 

Dispozitivul este destinat utilizării în condiții casnice și similare: 

- echipamente de bucatarie pentru personalul din magazine, birouri si alte medii de lucru 

- echipamentele clientilor din hoteluri, moteluri si alte zone rezidentiale 

- moteluri, baruri și altele asemenea 

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute. 

ÎNLOCUIREA/INSTALAREA BATERIILOR

 

DESCHIDEȚI CAPACUL BATERIEI 

Introduceți 4 baterii AAA (1,5V) așa cum este indicat pe baterii și pe echilibru. 

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Așezați balanța pe o suprafață dură și plană pentru o precizie maximă. 

Nu supuneți cântarul la șocuri, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul. 

Balanța nu trebuie depozitată în poziție verticală. Balanta trebuie depozitata in pozitie orizontala. 

Nu supraîncărcați aparatul. 

SPECIFICAȚIE 

Capacitate maximă: 5 kg 

Precizie: 1g / 0,05oz / 1ml / 1/8 pahar) 

Unități de măsura: g / oz / ml / pahar (ml / pahar doar pentru lapte sau apă) 



Alimentare: 4 x 1.5V AAA 

FUNCȚIILE BUTONULUI

 

 

MODE - Apăsați pentru a schimba unitatea de măsură (g / oz / ml / pahar - sticlă) 

TARE - Comutator pornit/oprit, scala tare 

OPRIRE: 

Balanța este oprită după ce apăsați și mențineți apăsat butonul TARE timp de 2 secunde 

Balanța se va opri automat după 60 de secunde dacă nu este utilizată. 

SCHIMBAREA UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ 

Fiecare apăsare a butonului MOD va afișa rezultatul măsurării în diferite unități: g / oz / ml (pentru apă) 

/ cană (pentru apă) / ml (pentru lapte) / cană (pentru lapte)

 



 

MĂSURARE ÎN ML / CUP 

Așezați recipientul pe platforma de cântărire, apăsați butonul TARE pentru a tara greutatea 

containerului. Apoi turnați apă sau lapte în vas. Apăsați butonul MODE până când se obține citirea ml. 

sau un pahar. 

GREUTATE 

Așezați balanța pe o suprafață plană, stabilă. 

Apăsați butonul TARE, pe afișaj ar trebui să apară „0”. 

Așezați produsele ponderate pe platformă. Greutatea acestora va apărea pe afișaj.

 

INDICAȚII DE EROARE 

Următoarele indicații apar pe afișaj 

- Când bateria este epuizată, pe afișaj apare  

- când balanța nu este stabilă înainte de cântărire, apare pe afișaj  

- când balanța este supraîncărcată (greutatea produselor cântărite este mai mare de 5 kg), apare pe 

afișaj  

CURATENIE SI MENTENANTA 



Nu scufundați balanța în apă sau alte lichide. 

Pentru curățare, utilizați o cârpă moale, uscată sau umedă (nu umedă) și un detergent blând. Uscat. Nu 

folosiți solvenți, benzină sau alți detergenți sau obiecte care pot deteriora carcasa (sârmă de curățare, 

agenți de curățare abrazivi etc.). 

DECLARAȚIE CE 

Aparatul este proiectat, fabricat și introdus pe piață în conformitate cu directivele Noua Abordare, motiv 

pentru care produsul este marcat CE și eliberat cu o declarație de conformitate, care este disponibilă 

autorităților de reglementare a pieței. 

ELIMINAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS  

Aparatul este marcat cu un coș de gunoi cu roți tăiat în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19 / CE. 

Simbolul este folosit pentru a eticheta toate dispozitivele electrice și electronice care necesită separare. 

Acest marcaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga 

UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată 

a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. 

Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați 

dealerul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare sigură pentru 

mediu. Un astfel de marcaj indică faptul că produsul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri 

menajere după data de expirare. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unei organizații specializate 

în colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Organizația de colectare, inclusiv punctele de 

colectare locale, magazinele și utilitățile, trebuie să instituie un sistem adecvat pentru a elimina acest 

aparat. Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea consecințelor dăunătoare 

sănătății umane și mediului care rezultă din prezența substanțelor periculoase, precum și depozitarea și 

manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente. Aparatul conține o cantitate limitată de 

anumite substanțe care ar putea avea un efect negativ asupra mediului în timpul utilizării acestui produs 

și nu numai. 

Setul nu include baterii, dar rețineți că bateriile de unică folosință complet descărcate trebuie aruncate 

în coșuri special etichetate, predate la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau returnate 

vânzătorului de echipamente electrice. 


