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Citiţi cu atenţie manualul 
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Funcţionalităţi: 

- Sistem de precizie înaltă  

- Capacitate de la 10g la 5Kg 

- Diviziuni de 1g 

- Ecran LCD 

- Readucere la 0 prin funcţia Tară 

- Oprire automată 

- Indicator de baterie descărcată 

- Indicator de supraîncărcare 

- Comutare între trei unitaţi de măsură: g şi oz 

- Alimentare de la o baterie 3V CR 2032 

 

 

Mod de operare: 

- Montaţi bateria din pachet in spaţiul destinat bateriei de pe spatele 

cântarului respectând polaritatea marcata atât pe baterie cât şi pe capacul 

spaţiului destinat bateriei. 

- Plasaţi cântarul pe o suprafaţă dura, perfect plată şi curată. 

- Aşezaţi vasul (gol) de plastic din pachet pe platforma cântarului, 

- Apăsaţi scurt butonul ON/TARE de sticla iar ecranul va afişa o serie de cifre 8 

după care 0g, 

- Dacă unitatea de măsură nu este cea dorita (Kg), apăsaţi scurt butonul UNIT 

iar pe ecran va apare KG respectiv g, 

- Dacă vasul (gol) este asezat corect pe platforma cântarului iar ecranul nu 

indica valoarea zero (0), apăsaţi încă o dată butonul ON/TARE pentru 

readucerea la valoarea zero (0),  

- Numai după ce tara este la valoarea zero (0) puteţi căntări corect, 

- Ecranul se va opri automat dacă cântarul nu mai este utilizat. 
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Precauţie: 

- Pentru acurateţea măsurării greutăţii asiguraţi-vă că tara este zero (0), 

- Schimbaţi bateria când ecranul LCD arată LO, 

- Când ecranul LCD arată EEEE este posibil să fie depăşită limita de 5Kg. 

 

Întreţinere: 
 
 
- Vasul de plastic din pachet poate fi spălat ca şi oricare alt vas de bucătărie cu 

apa la o temperatură nu mai mare de 70  C, 
- Căntarul se va feri de umezeală, apă, caldură sau frig în exces,  
- Acest cântar nu este destinat uzului profesional, 
- Nu-l loviţi, trântiţi sau supuneţi la şocuri violente, 
 
 
 

 
 
 

Dimensiuni pachet L225xl205xÎ75mm

Specificaţii CEB 1011
Greutate măsurată de la 10g până la 5Kg

Diviziune 1g

Afişare rezultat Ecran LCD

Material Plastic 

Greutate aparat 270g

L210xl170xÎ80mm

Temperatura de stocare de la 0  ̊ C la 50  ̊ C

Temperatura de utilizare de la 10  ̊ C la 40  ̊ C

Tehnologie măsurare Senzori de înaltă precizie

Unitate de măsură g, oz

Alimentare 3V (1 x CR 2032, baterie inclusă în pachet) 

Caracteristici CEB 1011

Culoare Predominant verde

Dimensiuni aparat

Greutate pachet 370g
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Reciclare: 

 

 
Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri 
electrice şi electronice.  Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de 
un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, 
astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra 
mediului. Atenţie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi 
sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine substanţe periculoase. 
 
BATERIILE: 
- Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate în centrele de 
reciclare. 
- Folosirea incorecta a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. 
- Nu montaţi bateriile în direcţia greşită. 
- Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ deschideţi sau scurt-circuitaţi bateriile. 
- Nu lasaţi bateriile consumate în cântar. 
- Schimbaţi bateriile cănd cântarul nu mai funcţionează corespunzător. 
- Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul cântarului curaţaţi lichidul şi 
înlocuiţi bateriile. 
- Bateriile din pachet nu conţin metale grele. 
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