Instrucțiuni de Utilizare
Cântar electronic digital 0.01g - 500g
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Cântar electronic digital cu ecran LCD iluminat, design compact, practic și ușor de
folosit, echipat cu 2 cupe pentru cântărire recomandat pentru cântărirea diferitelor
produse sau articole cu volum/greutate mică.

Cântar electronic digital cu ecran LCD iluminat, design compact, practic și ușor de
folosit, echipat cu 2 cupe pentru cântărire recomandat pentru cântărirea diferitelor
produse sau articole cu volum/greutate mică.

Specificații tehnice:
Capacitate minimă de cântărire:

0.05 g

Specificații tehnice:
Capacitate minimă de cântărire:

0.05 g

Capacitate maximă de cântărire:

500 g

Capacitate maximă de cântărire:

500 g

5 unități de măsură:

g/gn/oz/ozt/dwt/ct

5 unități de măsură:

g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Funcție de oprire automată:

După 180 secunde

Funcție de oprire automată:

După 180 secunde

Ecran LCD iluminat:

5 cifre

Ecran LCD iluminat:

5 cifre

Alimentare:

2 baterii AAA (neincluse)

Alimentare:

2 baterii AAA (neincluse)

Funcție autozero (TARA)

anulare a greutăţii deja pusă pe
cântar, astfel pe ecran se afişeaza
doar greutatea produselor
adăugate ulterior, tasta ”T”

Funcție autozero (TARA)

anulare a greutăţii deja pusă pe
cântar, astfel pe ecran se afişeaza
doar greutatea produselor
adăugate ulterior, tasta ”T”

Dimensiuni:

130 x 109 x 20 mm (L x W x H)

Dimensiuni:

130 x 109 x 20 mm (L x W x H)

Suprafața de cântărire:

100 x 100 mm

Suprafața de cântărire:

100 x 100 mm

Greutate:

275 g

Greutate:

275 g

Acest cântar electronic este un isntrument de precizie. Nu încărcați cântarul peste
capacitatea de măsurare. Supraîncărcarea va deteriora permanent instrumentul.
Evitați expunerea cântarului la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate. Cântarul
operează optim la temperatura camerei. Lăsați instrumentul să se aclimatizeze cel
puțin 1 oră la temperatura normală a camerei înainte de utilizare. Acordați cel puțin 3060 de secunde pentru calibrarea instrumentului înainte să efectuați măsurători.
Păstrați cântarul într-un loc curat. Praful, murdăria, vibrațiile, curenții de aer și
proximitatea față de alte aparate electrice pot influența fiabilitatea și acuratețea
măsurătorii. Poziționați obiectele de cântărit cu grijă pe platforma cântarului.
Operați cântăririle doar pe suprafețe stabile și lipsite de vibrații.

Acest cântar electronic este un isntrument de precizie. Nu încărcați cântarul peste
capacitatea de măsurare. Supraîncărcarea va deteriora permanent instrumentul.
Evitați expunerea cântarului la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate. Cântarul
operează optim la temperatura camerei. Lăsați instrumentul să se aclimatizeze cel
puțin 1 oră la temperatura normală a camerei înainte de utilizare. Acordați cel puțin
30-60 de secunde pentru calibrarea instrumentului înainte să efectuați măsurători.
Păstrați cântarul într-un loc curat. Praful, murdăria, vibrațiile, curenții de aer și
proximitatea față de alte aparate electrice pot influența fiabilitatea și acuratețea
măsurătorii. Poziționați obiectele de cântărit cu grijă pe platforma cântarului.
Operați cântăririle doar pe suprafețe stabile și lipsite de vibrații.

Instrucțiuni de utilizare:
Așezați cântarul pe o suprafață plană.
1. Apăsați tasta ON/OFF
2. Așteptați până la afișarea ”0.0” sau ”0.00”
3. Plasați articolul/ele pe platforma de cântărit
4. Prin apăsarea tastei ”M” puteți selecta diferitele unități de măsură
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Tararea cântăririi
1. Porniți cântarul
2. Așezați o cupă de cântărire sau un recipient pe platforma cântarului
3. Apăsați tasta ”T” după care se va afișa ”0.0” sau ”0.00”
4. Acum puteți adăuga articole în cupă sau recipient pentru a obține doar greutatea
conținutului

Tararea cântăririi
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Funcția de numărare
Toate articolele trebuie să aibă aceeași greutate pentru a opera cu această funcție.
1. Porniți cântarul
2. Apăsați tasta ”PCS” până când se afișează intermitent în colțul drept al
ecranului ”PCS” și apare numărul de probe
3. Selectați numărul de probe al obiectelor pe care doriți să le utilizați (numărul de
probe disponibil este de 25, 50, 75, 100)
4. Apăsați tasta ”M” până când ecranul afișează numărul de probe dorit apoi așezați
numărul de probe afișat pe ecran pe platforma de cântărit. Apăsați tasta ”PCS” pentru
a confirma
5. Apăsați din nou tasta ”PCS” pentru a număra. Acum puteți așeza orice număr de
articole pe platformă iar cântarul va afișa numărul de unități
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Calibrare
Calibrarea nu este necesară înainte de prima utilizare. Cântarul se calibrează doar
dacă nu efectuează cântăriri corecte. După pornirea cântarului apăsați tasta ”M” timp
de câteva secunde, ecranul va afișa ”CAL”.
Apăsați tasta ”M” din nou, apoi ecranul va afișa intermitent o anumită greutate.
Așezați greutatea etalon pe platformă. Ecranul va afișa ”PASS”, apoi va reveni la
modul normal de cântărire.
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Depanare
(DISPLAY) Eliminarea erorilor
(O-LD) Supraîncărcați cântarul. Îndepărtați imediat greutatea suplimentară
(UNST) Utilizați cântarul într-o poziție mai stabilă
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Condiții de pierdere a garanției:

Condiții de pierdere a garanției:

Bateriile folosite pentru cântar trebuie să fie de calitate și de aceeași marcă. În cazul
scurgerii bateriilor în aparat acesta pierde garanția.
În cazul în care cântarul este scăpat pe jos sau prezintă urme vizibile de deteriorare,
în cazul în care se introduc bateriile greșit aparatul se poate defecta și își pierde
garanția.

Bateriile folosite pentru cântar trebuie să fie de calitate și de aceeași marcă. În cazul
scurgerii bateriilor în aparat acesta pierde garanția.
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Atenție la : șocuri, vibrații, magnetizare, căderi, acesta este un aparat de precizie și
cele enumerate pot cauza dereglări serioase sau nefuncționalitate.
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ELEMENTAL SRL Șos Borșului 24/B Oradea, Romania 0259.436755 www.elemental.eu

ELEMENTAL SRL Șos Borșului 24/B Oradea, Romania 0259.436755 www.elemental.eu

